» اخبار برگزيده

ادامه از صفحه 2

احتمال تحريم فراگير رسانه ملي توسط آمريکا

منابع خبري از قصد «ترامپ» براي تحريم صداوسيماي ايران خبر
دادند .به گزارش روزنامه گاردين ،دولت کنوني آمريکا قصد دارد طي
عوامل سرکوب اعتراضات اخير در
روزهاي آينده به بهانه «مجازات
ِ
ايران»! تحريمهاي وضع شده عليه «سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران» را مجددا ً برقرار کند .خبرگزاري مهر نوشت :شايان
ذکر است که سازمان صدا و سيماي ايران از سال  ۲۰۱۳تحت
تحريمهاي آمريکا قرار گرفت؛ اما هم «باراک اوباما» رئيس جمهور
پيشين آمريکا و هم دونالد ترامپ جمهوري خواه هر  ۱۸۰روز
يک بار فرمان «تمدي ِد تعليق تحريمها عليه صدا و سيماي ايران»
را امضاء کرده اند .يک منبع آگاه و نزديک به حلقه تصميم گيري
در واشنگتن در ارتباط با تحريمهاي صدا و سيماي ايران گفت که
«ترامپ متقاعد شده است تحريمهايي عليه بانک مرکزي ايران وضع
نکند؛ اما در عوض سازمانهاي معيني همچون شبکه راديو و تلويزيون
دولتي ايران را مشمول تحريم قرار دهد» .به نقل از اين منبع آگاه ،اين
احتمال نيز وجود دارد که تمام افراد وابسته به سازمان صدا و سيما
که در خارج از ايران ساکن هستند ،مشمول اين تحريم قرار گرفته و
حسابهاي بانکي آنها به حالت تعليق درآيد.
***

خريد ماهواره خارجي در اولويت دولت
قرار گرفت

مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي رسمي اعالم کرده که طبق اليحه
بودجه سال  ،۹۷خريد ماهواره خارجي در اولويت دولت قرار گرفته
است ،اين در حالي است که ايران توليد کننده انواع ماهوارههاست.
تسنيم در اين باره نوشت :در بررسي اليحه بودجه سال  97کل کشور،
با توجه به حذف رديفهاي هزينهاي برنامههاي «توسعه فناوريها و
فعاليتهاي فضايي» و «توسعه کاربردهاي فضايي و حفظ نقاط مداري»
ذيل سازمان فضايي ايران و همچنين پايان مهلت اتحاديه بينالمللي
مخابرات ( )ITUبه ايران تا سال  97مبني بر عملياتيشدن نقطه زهره
 2و اهميت فوقالعاده اين موضوع ،رديفهاي اعتباري يادشده بسيار
ناچيز است و طبق اعالم مرکز پژوهشهاي مجلس ،اين يعني وزارت
ارتباطات خريد ماهواره خارجي را با توجه به تعريف رديف برنامهاي
«توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطالعات» و
توسعه خدمات فضايي ،در اولويت قرار داده است .بهنظر ميرسد با
توجه به اهميت فوقالعاده باالي عرصه فضايي براي کشور و حضور ايران
در جمع باشگا ه فضايي جهان ،الزم است نمايندگان مجلس فکري به
حال برنام ه فضايي کشور در اليحه بودجه سال  1397کل کشور کرده
و جلوي برنامهريزي وزارت ارتباطات براي خريد ماهواره خارجي را در
حالي که چندين ماهواره داخلي توليد شده (در صف پرتاب) و چندين
ماهواره ديگر نيز در دست توليد هستند ،گرفته شود.
***

داشتيم يا نداشتيم؟

وزارت خارجه رژيم صهيونيستي با انتشار پستي در توئيتر رسمي خود
به اظهارات «محمود صادقي» نماينده مجلس واکنش نشان داده است.
به گزارش جام نيوز ،صفحه «اسرائيل به فارسي»با اشاره به اظهارت
صادقي مبني بر عدم دخالت عوامل بيگانه در ناآرامي هاي اخير ،در
توئيتر خود نوشته است« :آخر نفهميديم دخالت داشتيم يا نداشتيم؟»
اين در حالي است که دخالت عوامل بيگانه در ناآرامي هاي ايران آن قدر
روشن است که «ران پل» نماينده سابق کنگره آمريکا در اين زمينه
مي گويد« :براي آنکه دخالت سازمان سيا در اعتراضات اخير ايران
روشن شود کافي است به اظهارات ترامپ درباره ايران توجه کنيم؛ البته
تاريخ نيز حرف هايي براي گفتن دارد؛ سازمان سيا در کودتاي سال
 1935ايران دخالت داشت »...از سوي ديگر جواد خادم ،وزير مسکن
پهلوي در يک برنامه تلويزيوني به دست داشتن در اغتشاشات اخير
در کشور اعتراف کرده و گفته است« :ما از ماهها قبل براي ساماندهي
اعتراضها برنامهريزي کرده بوديم و قرار بود آغاز حرکت ،سياسي
نباشد ،بلکه از معيشت مردم ورود کنيم».
***

برخي مسئولين نيازي به محافظ ندارند

سردار فتحاهلل جعفري گفت :متاسفانه االن که نگاه ميکنيم ميبينيم
برخي از مسئوالن براي خودشان  ۴تا محافظ و راننده و تشريفات
و تشکيالت و نگهبان شبانهروزي گذاشتهاند .سردار فتحاهلل جعفري
مسئول تيم حفاظت بيت امام خميني (ره) در آغاز انقالب و پايهگذار
يگان زرهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي» در گفتگو با خبرنگار
ميزان ،اظهار کرد :اولين باري که صحبتهاي آقاي شمخاني در
اين باره را خواندم ،گفتم «احسنت؛ احسنت که جرات کردي اين
حرفها را بزني ».آقاي شمخاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت
ملي ميتواند در جلسات شورا ،اين موضوع را مطرح کرده و اعضاي
شورا درباره آن تصميمگيري کنند .بايد در اين مورد يک تجديدنظر
جدي صورت بگيرد .متاسفانه االن که نگاه ميکنيم ميبينيم برخي از
مسئوالن براي خودشان  4تا محافظ و راننده و تشريفات و تشکيالت
و نگهبان شبانهروزي گذاشتهاند .يک نماينده مجلس ،يک مسئول در
فالن وزارتخانه يا حتي يک فرمانده تيپ يا لشکر ،نيازي به محافظ
ندارد .اصال کسي با آنها کاري ندارد .يک وقتي بود که منافقين در
کشور ترور به راه انداخته و ناامني ايجاد کرده بودند ،اما حاال که اين
خبرها نيست .همين االن شخصيتهاي خيلي مهمي در کشور وجود
دارند که بدون محافظ بيرون ميآيند .خود من چندين نفر از همين
شخصيتها را در روزهاي پنجشنبه و جمعه ديدهام که با لباس مبدل
و همراه با زن و فرزند خود به پارک و کوه ميروند .از اين قبيل موارد
در ابتداي انقالب بسيار بود.
***

نام وزارت آموزش و پرورش تغيير مي کند

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با تأکيد براينکه
رويکرد اصلي و راهنماي ما در تمام اقدامات وزارتخانه و از جمله در
معاونت پرورشي و فرهنگي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
است ،گفت :مطابق اين سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از
يک نهاد علمي و آموزشي صرف به يک نهاد فرهنگي و تربيتي تبديل
شود و به «وزارت تربيت رسمي و عمومي» تغيير نام دهد و بر اساس
اين تغيير نام ،نگاه به رويکردهاي آن ،چه در آموزش و پرورش و چه
در جامعه تغيير يابد .به گزارش ايسنا ،عليرضا کاظمي اظهار کرد:
طرح تدوين نظام جامع فعاليتهاي تربيتي و مديريت مسائل تربيتي
با استفاده از صاحب نظران علمي و ساختارهاي قانوني از مهمترين
سياستهاي ماست .وي با بيان اينکه قسمتهاي مهمي از قانون
احياي معاونت پرورشي مغفول مانده است ،از تعيين کارگروهي
براي اجراي کامل مفاد اين قانون درحوزه منابع انساني ،ساختار و
محتوا خبر داد .کاظمي با اشاره به اينکه ما بايد بر اساس سند تحول
بنيادين ،دانشآموزان را به مراتبي از حيات طيبه برسانيم ،اظهارکرد:
حداقل  ۵ساعت از نظام تعليم و تربيت بايد مرتبط با فعاليتهاي
تربيتي و فرهنگي باشد و از همه مهمتر اينکه قرار است به جاي
معلم ،مربي داشته باشيم.
***

طرح جديد براي پس گرفتن
برخي نشان هاي دولتي

ن هاي
روزنامه خراسان نوشت :با توجه به اين که آيين نامه اعطاي نشا 
دولتي مصوبه آبان ماه سال  1369دولت وقت بوده و با گذشت بيش از
دو دهه ،ضرورت اصالح و به روزرساني آن احساس مي شود ،تعدادي
از مسئوالن نهاد رياست جمهوري اقدام به تهيه آيين نامه جديدي
در اين خصوص کرده اند که بر مبناي يکي از مواد آن ،هرگاه فردي
با ارائه مستندات غيرواقعي ،نشان دولتي دريافت کرده باشد مکلف
خواهد بود مزاياي تقديم شده به خود را مسترد کند.

»

جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با تاکيد بر اينکه مردم در حوادث اخير بين
مطالبات مادي و معيشتي خود و شکوه انقالب اسالمي تفکيک قائل شدند گفت :ملت ايران در
فتنه اخير زنجيره اي از دشمنان را که شامل اياالت متحده آمريکا ،رژيم صهيونيستي ،آل سعود،
سلطنت طلبان و منافقين مي شد را با شکست مواجه کرد.وي افزود :ايران اسالمي نفوذناپذير و
داراي پشتوانه مردمي است.به گزارش راه دانا؛ وي در آيين تکريم و معارفه فرمانده سپاه قائم آل
محمد (عج) استان سمنان گفت :تمام فتوحات اسالم از زمان پيامبر اکرم (ص) تاکنون با حضور
توده هاي مردم بويژه فقرا و مستضعفان بدست آمده است.سالمي با بيان اينکه انقالب اسالمي
ايران با تمام قدرت به مصاف اين نظام ظالمانه رفته است تصريح کرد :طبيعي است که انقالب
اسالمي در مسير حرکت خود با توطئه ها و دسيسه هاي جديد روبهرو شود.وي با اشاره به سخنان
رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار با مردم قم گفت :رهبر انقالب در سخنراني روز گذشته تصوير
روشني از مقابله دنياي کفر با جمهوري اسالمي ايران ارائه کردند و نشان دادند که انقالب اسالمي

ايران چگونه در طي  40سال گذشته به حرکت خود ادامه داده است .جانشين فرمانده کل سپاه
با يادآوري مجاهدت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد :اياالت متحده آمريکا و
متحدان او بزرگترين قدرت سياسي ،اقتصادي و فرهنگي تاريخ بشر بودند اما در برابر اقتدار
ملت ايران شکست خوردند.سالمي با بيان اينکه امروز آمريکايي ها به عظمت ملت ايران اعتراف
مي کنند گفت :روزگاري آمريکا در اين منطقه يکه تازي مي کرد اما امروز مقامات آن کشور
مخفيانه و دور از چشم ملتها در منطقه تردد مي کنند.وي ادامه داد :دشمنان انقالب اسالمي
امروز حضور ايران را در منطقه به خوبي درک مي کنند و از اين موضوع احساس خطر مي کنند.
جانشين فرمانده کل سپاه به طراحي هاي صورت گرفته توسط دشمنان براي به چالش کشيدن
جمهوري اسالمي از درون کشور اشاره کرد و گفت :دشمن در فتنه اخير اين سناريو را دنبال مي
کرد تا جمهوري اسالمي را از درون دچار مشکل و چالش کند اما ملت هوشيار ايران با حضور به
موقع خود در صحنه اين طراحي را نيز با شکست مواجه کرد.

سردار سالمی:

ایران اسالمی
نفوذناپذیر و دارای
پشتوانه مردمی است

سياسي
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روحاني :يکپارچگي عليه آشوب گران ،موفقيتي در برابر
دشمنان نظام آفريد
رئيس جمهور اظهار داشت  :يکپارچگي عليه
آشوب گران موفقيتي در برابر دشمنان آفريد .به گزارش
پايگاه اطالع رساني دولت ،حجتاالسالم والمسلمين
حسن روحاني شامگاه سهشنبه و در جلسه شوراي
عالي انقالب فرهنگي ،ضمن گراميداشت ياد شهداي 19
دي افزود :خيزش عمومي در قم ،عليه مقاله اهانتآميز
نسبت به امام(ره) ،در ادامه نهضتي که از سال 41
آغاز شد ،زمينهساز جنبشي گسترده در سراسر ايران
از جمله در تبريز ،يزد و ...شد که نهايتاً به پيروزي
انقالب اسالمي در بهمن  57منجر شد.
رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي همچنين با اشاره
به اولين سالگرد رحلت رئيس فقيد مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،آيتاهلل هاشمي رفسنجاني را شخصيتي
ممتاز ،اسالمشناسي برجسته ،صاحبنظري امين و
سياستدان و سياستمداري دانست که مورد احترام
مردم و حتي جامعه بينالمللي است.روحاني با اشاره
به مجاهدتهاي آيتاهلل هاشمي تحت رهبري حضرت
امام خميني(ره) ،رفاقت صميمي و ديرينه با مقام معظم
رهبري و همچنين خدمات گسترده و ماندگار ايشان

به انقالب و مردم در مسئوليتهاي سنگين و خطير،
گفت :نقش مرحوم آيتاهلل هاشمي در دوران مبارزه،
تثبيت نظام اسالمي ،اداره مجلس و فرماندهي جنگ،
رياست جمهوري و اداره دولت و رياست مجمع تشخيص
مصلحت نظام غيرقابل انکار و اثرات آن در استحکام نظام
اسالمي ماندگار است.رئيس جمهور در بخش ديگري از
سخنان خود به حوادث اخير کشور پرداخت و ضمن
تأکيد بر ريشهيابي علل فرهنگي و اجتماعي آن و نيز
اهتمام مسئوالن به ارتباط با مردم و پاسخگويي به
مطالبات بحق آنان گفت :حضور پرشور و آگاهانه مردم
در برابر عدهاي که عليه مقدسات و پرچم کشور اهانت
کردند از يکسو و يکپارچگي جناحها ،احزاب ،اقوام و
مذاهب عليه آشوبگران از سوي ديگر موفقيت ديگري
در برابر دشمنان و بدخواهان نظام آفريد.روحاني نقد و
اجتماعات قانوني را مفيد و زمينهساز اصالح و بهبود
امور دانست و افزود :هوشياري مردم ،دانشگاهيان و
اقشار مختلف ثابت کرد که عليرغم مشکالتي که
وجود دارد در برابر سوء استفاده از مطالبات مردم
و تحريکات ضدانقالب و دشمنان ميايستند.رئيس

تابش:

مديريت  900قرارگاه فرهنگي در اين شرايط سياسي
و تالطمات اجتماعي است.
آيتاهلل علم الهدي ادامه داد 900 :امامجمعه در
خط رهنمودهاي رهبري با يک سياست و وحدت و
اطالعات الزم را به آنها رساندن توصيههاي رهبري
را موردتوجه قرار دادن يک مديريت کمنظير در

شکايت روحاني و فريدون
از نمايندگان مجلس
نماينده خميني شهر در مجلس با بيان اينکه رئيس جمهور و مقامات دولتي
از وي به دادسرا سه شکايت مطرح کردند ،گفت :رئيس جمهور و مقامات
دولتي در تالش هستند تا با کشاندن نمايندگان به دادسرا ،از انتقادات آنها
جلوگيري کنند و به همين دليل از تعداد زيادي از نمايندگان از جمله اينجانب
شکايت کردهاند.محمد جواد ابطحي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به عملکرد ضعيف دولت روحاني
در پنچ سال گذشته گفت :دولت شيوه درستي با منتقدان ندارد و بهجاي
پذيرش نقد فرافکني ميکند.وي با بيان اينکه نمايندگان در راستاي ايفاي

شوراي عالي امنيت ملي در پايان از هوشياري نيروهاي
امنيتي و اطالعاتي ،نيروي انتظامي ،سپاه و بسيج که
در مديريت حوادث اخير در کنار مردم و به خوبي به
وظايف خود عمل کردند ،تشکر کرد.در ادامه جلسه
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،با توجه به پيشنهاد
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،اصالحات اساسنامه
دانشگاه علوم قرآني ،به تصويب رسيد و همچنين
سند گسترش زبان فارسي مورد بحث و تبادل نظر

عرصههاي مختلف انقالبي بوده است.وي با اشاره
به ساماندهي جريان امامت جمعه گفت :روزي
ائمه جمعه نه دفتر و مصلي و نه وسيله و امکاناتي
داشتند ولي امروز در دورترين نقاط امکانات اوليه
براي ائمه جمعه در بهترين حالت است.
وي بابيان اينکه انتخاب صفت رحماني توسط رهبر

قرار گرفت.در اين جلسه همچنين با موافقت اعضاي
شورا ،دکتر دارابي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشکي
مشهد مقدس و دکتر کمالي به عنوان رئيس دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي ،انتخاب شدند.در اين
جلسه مقرر گرديد شوراي عالي انقالب فرهنگي از
منظر مطالعات گوناگون جامعهشناختي ،اجتماعي و
فرهنگي گزارشي در خصوص حوادث اخير تهيه و در
جلسه آتي شورا ارائه شود.

وظايف نمايندگي به دولت نقد و راهکار حل مشکالت را بيان مي کنند،
تصريح کرد :دولت بهجاي استقبال از اين انتقادات و تعامل با نمايندگان
مجلس ،شيوه شکايت به دادگاه و کشاندن نمايندگان به دادسرا را در پيش
گرفته است.نماينده خميني شهر در مجلس با اشاره به حجم زياد شکايت
رئيس جمهور و مقامات دولتي از نمايندگان مجلس و حتي از رسانه هاي
منتقد ،افزود :اينجانب چند وقت پيش در خصوص نقش آقاي روحاني رئيس
جمهور در حصر سران فتنه صحبت کردم که نهاد رياست جمهوري با اتهام
تشويش اذهان عمومي از اينجانب شکايت کرد.ابطحي افزود :اين شکايت
در شعبه نهم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت مطرح شده که قاضي اين
شعبه تغيير کرده و پرونده به شعبه دوازدهم ارجاع شد و اينجانب هفته
گذشته به شعبه مذکور رفتم و به سواالت قاضي جواب دادم.وي با بيان
اينکه شکايت دوم را حسين فريدون مطرح کرده ،گفت :اين شکايت هم

انقالب در حکم رياست شوراي سياستگذاري ائمه
جمعه از لطافت خاصي برخوردار است ،گفت :نماز
جمعه بايد برخوردار از رحمت رحماني باشد و
براي اينکه اين خط رحمانيت گستردگي در 900
فرمانده قرارگاه فرهنگي پيدا کند ،زحمات زيادي
کشيده شده و اميدواريم اين زحمات با گستردگي
بيشتري ادامه يابد.علم الهدي ادامه داد :با توجه به
وضعيت فضاي مجازي و آلودگي نابکارانه مجازي
دشمن درصدد اين است که رحمانيت را از نهاد
نماز جمعه حذف و آن را يکطرفه جلوه دهد و
در اين راه از هيچ نفاقي پرهيز نميکند .به همين
دليل برخورد با اين رسانهها و تقابل قوي در برابر
تبليغات دشمن امري الزم است.
نماينده وليفقيه در استان خراسان رضوي با تأکيد بر
اينکه شکوفا کردن نماز جمعه بايد در ابعاد مختلف جزء
برنامههاي شوراي سياستگذاري و مديريت آن باشد
گفت :برگزاري نماز جمعه به دست امامجمعه است
ولي تأثيرگذاري آن بر عهده شوراي سياستگذاري
ائمه جمعه و مديريت آن است.

در خصوص مصاحبه هاي اينجانب درباره اقدامات و فسادهاي مالي حسين
فريدون است که در شعبه دوم بازپرسي دادسراي کارکنان مطرح است.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه نشر اکاذيب و افترا
اتهامات مطرح شده در پرونده است ،گفت :ارتباط شبدوست ماالميري با
حسين فريدون و خانواده وي از جمله مطالبي بود که در مصاحبه با رسانه ها
مطرح کردم اما حسين فريدون مدعي شده ارتباطي با اين فرد ندارد.ابطحي
با بيان اينکه در خصوص فسادهاي مالي فريدون و ارتباط وي با اين فرد
اسنادي وجود دارد که در اختيار بازپرس پرونده قرار دادم ،افزود :شکايت
سوم هم مربوط به اظهارات اينجانب درباره قاچاق کاال بوده که از سوي نهاد
رياست جمهوري مطرح شده است.وي افزود :وقتي اين شکايت از سوي
دادسرا به مجلس ارسال شد هيئت نظارت مجلس اين اظهار نظر را در
راستاي ايفاي وظايف نمايندگي دانسته و آنرا رد کرده است.

آگهي مناقصه عمومي

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري صالحيه

نوبت دوم

شهرداري صالحيه به استناد مجوز شوراي اسالمي شهر در نظر دارد انجام پروژه به شرح ذيل را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد .بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت ميشود براي دريافت اسناد
مناقصه و ارائه پيشنهاد ظرف مدت  10روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به آدرس :كيلومتر  26جاده تهران ،ساوه،
شهرستان بهارستان ،شهر صالحيه ،ساختمان مركزي شهرداري صالحيه مراجعه و يا با شماره  021-56625042تماس
حاصل نمايند.
رديف

موضوع مناقصه

مبلغ (ريال)

سپرده شركت در مناقصه ( 5درصد)

1

عمليات احداث ساختمان شماره  2آتشنشاني در شهر صالحيه

5/000/000/000

250/000/000

 -1سپرده شركت در مناقصه معادل  5درصد مبلغ پيمان به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي وجه به
حساب جاري  3100005234000نزد بانك ملي شعبه صالحيه كد  2601به نام سپرده شهرداري صالحيه ميباشد.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله مختار ميباشد.
 -3هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -4در صورت انصراف برنده اول و دوم و سوم ،سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداري ضبط خواهد گرديد.
 -5ساير موارد در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/21 :
خ ش96/10/14 :

خبر »

هنوز اجماعي بر طرح پارلمان اصالحات
وجود ندارد

علم الهدي :دشمن با آلوده کردن فضاي مجازي به دنبال حذف رحمانيت نماز جمعه است

نماينده وليفقيه در استان خراسان رضوي گفت :با
توجه به وضعيت فضاي مجازي و آلودگي نابکارانه
مجازي دشمن درصدد اين است که رحمانيت را از
نهاد نماز جمعه حذف و آن را يکطرفه جلوه دهد و
در اين راه از هيچ نفاقي پرهيز نميکند.
به گزارش خبرگزاري فارس ،آيتاهلل احمد
علم الهدي نماينده وليفقيه در استان خراسان
رضوي در مراسم توديع و معارفه روساي سابق و
فعلي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور گفت:
نکته اول اينکه مجموعه خدمات ارزشمند و خالصانه
حجتاالسالم تقوي مورد توجهات خاصه رهبري
بوده است .اينکه انسان توفيق پيدا کند درزماني
طوالني از زندگي انقالبياش توجه نايب امام زمان
را کسب کند توفيق بزرگي است.
وي افزود :اين فعاليتهاي که خدمات کمنظيري در
عرصه مديريت انقالب بوده مديريت  900فرمانده
قرارگاه فرهنگي است .شوراي سياستگذاري ائمه
جمعه بهترين نکتههاي حکيمانهاي را در سياست
ائمه جمعه در نظر گرفتهاند ولي آنچه مهم است،

3

عليرضا قرباني  -شهردار صالحيه

اصالحيه آگهي نوبت اول مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي
شماره 96/10

پيرو آگهي نوبت اول و دوم مناقصه  ،بدينوسيله به اطالع كليه مناقصه گران مي رساند مبلغ تضمين
شركت در مناقصه  838/287/500ريال و آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران
تا ساعت  14/30روز سه شنبه مورخ  96/11/10مي باشد.
روابط عمومي اداره كل نوسازي  ،توسعه و تجهيز مدارس استان هرمزگان

عضو شوراي سياستگذاري اصالحطلبان گفت :پارلمان اصالحات ايدهاي است که
مطرحشده اما هنوز اجماعي بر اينکه چهکار کنيم وجود ندارد.محمدرضا تابش،
عضو شوراي سياستگذاري اصالحطلبان در گفتگو با خبرگزاري فارس ،درباره
جمعبندي بررسيها و آسيبشناسي اين تشکيالت اظهار داشت :خوشبختانه
بعد از برگزاري هر انتخاباتي ما منش اصالحطلبي را که مرور قضاياي حوادث،
رويدادها و مکانيزمها که موفقيت را براي ما به ارمغان آورده است موردبررسي
قرار داده و در جهت برطرف کردن خألها و ضعفها آسيبشناسي ميکنيم.
وي افزود :شوراي مشورتي و شوراي سياستگذاري هر دو بر آسيبشناسي
شوراي سياستگذاري اتفاقنظر دارند و بهزودي اين جمعبندي اعالم ميشود.
تابش خاطرنشان کرد :جمعبندي درباره شوراي عالي در جلسات مطرحشده
و نقطه نظراتي از استانها و شخصيتهاي اصالحطلب و غير اصالحطلب نيز
دريافت شده است و مجموع اين جمعبندي براي برطرف کردن ضعفها،
ترميم کاستيها و اتکا بر نقاط قوت فرا روي ما قرار خواهد گرفت.وي در
پاسخ به اين پرسش که نظرات در خصوص تأسيس تشکيالت جديدي با
عنوان پارلمان اصالحات چيست ،گفت :پارلمان اصالحات ايدهاي است که
مطرحشده اما هنوز اجماعي بر اينکه چهکار کنيم وجود ندارد.

»

ناميمون پسافلسفه نظري و دوآليسم عملي؛
ديالکتيک
ِ

کژرفت و کژتابي
در روشنفکري نسل چهارم ايران

ادامه از صفحه 2
به ديگر سخن ،چنگ در انداختن به پسافلسفه از سوي روشنفکران
نسل چهارم ،يا به دليل مدپرستي است يا بدين دليل است که اين نسل
گمان ميکنند با جرح و تعديل «نسخ ه ناخوديها» و با تجويز آن به
«خوديها» ميتوان به سازگاري رسيد و دردها را درمان کرد.
روي ه نخست که نياز به توضيح يا نقد درخوري ندارد و ناگفته هويداست
که بهکرد جامعه با «مدپرستي» و «مصرفگرايي» نه تنها ناشدني است،
بلکه کژرفتي است آشکار که زمينههاي «آفرينش گري و نقد» را از ميان
برميدارد .رويکرد دوم ،اما هواداران پُرشمارتري دارد و رويهاي است
که در ميان هم ه نسلهاي روشنفکري ايران از بسامد بااليي برخوردار
است .همين رويکرد دوم ،با آنکه فراورد ه ناخودي را تمام و کمال به
کار نميبرد و نسخ ه سازگاريافتهي آن را تجويز ميکند ،به دو دليل به
زودن دردها ميانجامد:
کژکارکردي و در نهايت ،به ُف ِ
 .1غفلت از نقد ميراثهاي فکري خود.
 .2نابرابري و ناهمسازي متن و محتوا.
افکندن تاريخ خودي از فرآيند مونتاژ ،يک کاهيدگي جدي و
برون
ِ
چشمناپوشيدني است .اساساً فرآيند مونتاژ بدون وارد کردن «دستاوردهاي
بومي» ،ديگر نميتواند مونتاژ نام گيرد و چه بسا چيزي جز «مانندسازي»
نيست .روي ه مونتاژگري در ميان روشنفکران نسل چهارم ،مردود دانستن
شماري از گزارههاي پسامدرن و مقبول پنداشتن شماري ديگر است؛ يعني
بازگشت به همان ميراث ثنويت و بازتوليد چرخهي «يا اين يا آن».
پسامدرنيته در نگاه چهارمين نسل روشنفکري ايران به درختي
تنومند با شاخههاي فراوان ماننده است که براي «کاربردي
کردن»[ ]17آن در جامع ه ايران ،بايد به َه َرس کردن آن پرداخت
و «فزون بر نيازها» را دور انداخت .در گفتمان آنان ،اين فرآيند
«مونتاژگري» يا چه بسا فزونتر از اين« ،بوميسازي»[ ]18نام
ميگيرد؛ بدون آنکه مهمترين شاخصهاي بومي در آن به کار
رفته باشد .از طنزهاي روزگار است که فرزند پسامدرنيته در ايران،
«دوآليسم» ميشود!
ناهمساني و تضاد متن و محتوا را بايد در زمين ه و زمان ه «پسامدرنيته»
و آن گاه در بُرونبُر ِد آن پيگيري کرد .همچنان که پيشتر نيز گفته
شد ،مدرنيته و پسامدرنيته برآيند شرايط خاصي از جامعه غرب است
که در پي زير و زبر کردن همه ميراثهاي غرب به دست آمد .از اين
رهگذر ،شاخص ه بنيادي اين دو فلسف ه فکري و عملي در غرب بر اساس
نقد درست شکل گرفته است که بازتابي از گوناگونيهاي فرهنگي
آن نيز به شمار ميرود .اين دو فلسفه فکري زماني در متن و محتوا
با هم ناسازگار ميشوند که آنها را از زمينه و زمانهشان جدا کنيم
و در جايي ديگر و شرايطي ديگر ،آنها را بازتوليد و بازتقرير کنيم.
اين دقيقاً سرنوشتي است که «پسامدرنيته ايراني» بدان دچار شده
است .پسامدرنيته با ويژگيهاي چندوجهي و متکثر خود در ايران با
ديوارهاي بس کهن برخورد ميکند ،در برابر آن زانو ميزند و تبديل
به همان ثنويت کهن ميشود ،اما اين بار در لباسي تازه .يعني آنچه
از آن پسامدرنيته واقعگرايانه در ايران بر جاي ميماند تنها «صورت
آبستن دو فرزند ناخلف است که
ظاهر»[ ]19آن است و در باطن،
ِ
با هم در ستيزند.
از رهگذر آنچه گفته شد ،ميتوان نتيجه گرفت که نسل چهارم روشنفکري
در ايران از يک گسست معرفتشناختي ديرينه رنج ميبرد که از همان
زمان که نياي آنها پاي به جهان انديش ه در جامع ه ايران گذاشت ،از کنار
آن با بيتفاوتي گذشت .همين گسست سبب ميشود تا پسامدرنيته و
ديگر مکاتب پيرو آن (که بدان عنوان «پسافلسفه» اطالق کرديم) ،در
ايران ،به کژکارکردي[ ]20و کژتابي دچار شوند؛ يعني کارکرد اصلي
خود را از دست ميدهند و به چيزي تبديل ميشوند که به انداز ه محيط
يک دايره ،با آنچه که بودهاند ،تفاوت دارد)*(.
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