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سرمقاله

بازخوردهای سفر نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان به ایران در گفتوگوی رسالت با صاحبنظران؛

دولت شگفتیها!

آبی برای ترامپ گرم نمیشود

سید محمد بحرینیان  -جانشین سردبیر
آن چه ما و بسیاری از سیاسیون حامی
رابطه با آمریکا را از هم دور می کند،
به هیچ وجه تفاوت سلیقه و روش در
امور بین المللی و داخلی نیست .فرق
عموم مردم انقالبی با سیاسیون غرب
دوست ،تفاوت دو نوع برداشت و دو
نوع نگاه نیست .این طور نیست که آن ها از کرنش در برابر
کدخدا و انقالبیون اصیل از ایستادگی ،هدف یکسانی
داشته باشند.
مروراظهاراتهایکوماس،وزیرخارجهآلمانکهبهنمایندگی
از اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود ،نشانگر آن است
که گزاره اصلی او خطاب به مسئوالن کشور ،آن است که
«ایران از برجام خارج شود ،همه تحریم ها باز می گردد »،
همان برجامی که اگر تا چندی پیش دستاوردش به
گفته رئیس بانک مرکزی همین دولت ،تقریبا هیچ بود،
امروز تحقیقا هیچ است و بلکه خسارات و لطمات بزرگی
هم به کشور وارد می کند .مسئوالن آلمان که امروز ما
را می ترسانند که «در صورت خروج از برجام ،منزوی
می شویم» ،سال پیش و در هنگام خروج رسمی آمریکای
عصر ترامپ از برجام ،دو طرف را به آرامش دعوت کردند
و نسبت به باال رفتن تنش میان ایران و آمریکا ،به ابراز
نگرانی بسنده کردند.
ماس ،بدون حتی یک پیشنهاد منطقی به تهران پا گذاشت
و با دست خالی هم بازگشت ،اما روز گذشته ،رئیس جمهور
محترم در جمع اعضای هیئت دولت ،از این سفر دستاورد
ساخته است« :اینکه وزیر خارجه یک کشور اروپایی در
جریان سفر به تهران به صراحت اعالم میکند که آمریکا
در مسیری که انتخاب کرده خطا و اشتباه میکند و هرکس
تاریخایرانرابشناسدمیداندکهفشارحداکثریهیچتأثیری
بر مردم این کشور نمیگذارد ،بدین معناست که دیگران به
عظمت و قدرت ملت ایران اعتراف میکنند و میدانند که
راهی که متحدشان انتخاب کرده غلط است».
روحانی تمجید وزیر آلمانی از تدبیر دولت خود را با
این الفاظ کامل کرده است «:همین وزیر امور خارجه
اعالم کرد که تدبیر دولت ایران در یکسال اخیر در
انتخاب راه عقلی ،منطقی و حقوقی مایه شگفتی همه
بوده است در یکسال گذشته مسئولین و ملت ایران
دستپاچه نشدند و صبر و تدبیر خود را در برابر فشار
دشمنان نشان دادند».

آصفی« :شینزو آبه» در دیدار با مقام معظم رهبری متوجه خواهد شد که ایران عامل ثبات در منطقه است
فالحت پیشه :ایران عالقه دارد که سفر آبه موجب پیشبرد مناسبات دو جانبه شود
امیرآبادی فراهانی :شرکتهای ژاپنی با خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کردند
سید افقهی :سفر هایکو ماس و شینزو آبه با یکدیگر متفاوت است
صفحه2

رسالت ابعاد حقوقی انتشار اخبار پرونده قتل میترا استاد را در گفتوگو با كوهپایه زاده ،وكیل دادگستری بررسی م یكند

كارشناسان در گفتوگو با رسالت وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار را بررسی كردند

رسالت چگونگی اج رای قانون افزایش حقوق  98را بررسی م یکند

قانونشکنی مجریان قانون

نبرد زنان سرپرست خانوار
برای معیشت

مصوبه افزایش حقوق
مملو از شبهه و ایراد

ادامه در صفحه3

صفحه10

یادداشت

آگهی فروش اموال اسقاطی

شرحی بر حدیث والیت

لوازم حرکت عمومی
به سمت تحقق گام دوم انقالب
حمیدرضا ترقی

قسمت اول

مابهیکحرکتعمومیبهسمتآنچشماندازنیازداریم؛
باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ البتّه این
حرکتوجودداردمنتهابایستیانضباطپیداکند،سرعت
پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشمانداز محسوس
باشد .مقام معظم رهبری 1398/03/01
حرکت عمومی جامعه به سوی چشم انداز گام دوم
انقالب اسالمی یعنی تمدن نوین اسالمی که همه اقشار
و طبقات اجتماعی را دربر میگیرد طبق رهنمود رهبر
معظم انقالب با محوریت قشر جوان که آینده سازان
انقالب هستند باید صورت گیرد ولی درهر حال باید چند شاخصه در این حرکت
مورد توجه جدی باشد :
-1انضباط
ِ
عمومی معقول و منضبط –منضبط ! وقتی میگوییم منضبط ،یعنی
حرکت
یک
ِ
حرکت ،غوغاساالرانه و بَلبشویی و مانند اینها نباشد؛ گاهی حرکتهای عمومی با
بلبشو و غوغاساالری و مانند اینها همراه است؛ آنها ارزشی ندارد.
 98/03/01مقام معظم رهبری
بی نظمی ضد پیشرفت است
این نسل باید کار گذشتگان را به اکمال برساند و تمام کند .باید خوب درس بخوانید
و بهطور دقیق انضباط و نظم اجتماعی را رعایت کنید .محیط هرج و مرج و محیطی
که در آن امید وجود نداشته باشد ،ضد پیشرفت است83/12/24.
نظم اجتماعی باید از تقوا سرچشمه بگیرد
نظمی در زندگی فردی و نظام زندگی عمومی و اجتماعی انسان مطلوب است که
از تقوا سرچشمه گیرد و با تقوا همراه و هماهنگ باشد.
وصیت کلّی است برای همه ما که در زندگی شخصی و خانوادگی و
پس ،این یک ّ
در کارهای تحصیلی و اداری و در مشاغلی که در جامعه داریم ،نظم و برنامهریزی را
مراعات کنیم .اینها نظمهای عمدتاً فردی است؛ اما در سطح جامعه هم باید نظم را
مراعات کنیم .هر کس در هر جایی قرار دارد ،خود را ّ
موظف بداند که نظم اجتماعی
را رعایت کند .این یک ادب عمومی برای ما در سطح جامعه است؛ همه هم در این
جهت شریک هستند.
رعایت قوانین و رعایت برادری و مر ّوت و زیادهخواهی نکردن و تجاوز به حقوق دیگران
مقررات در عبور و
نکردن و رعایت وقت را کردن  -چه وقت خود ،چه وقت دیگران  -رعایت ّ
مرور و رفت و آمد و مسائل مالی و تجاری و امثال اینها ،همه مصادیق نظم است .یک مصداق
مه ِم ّنظم هم این است که میان کارکرد ما در جامعه و افکار و عقاید و شعارهای ما هماهنگی
برقرار باشد .از بینظمیهای بسیار خطرناک یکی همین است که در جامعهای مبانی فکری
و عقیدتی و باورهایی که جامعه به آن ایمان و اعتقاد دارد ،یک چیز باشد؛ اما رفتارهایی که
براساس همین قواعد و باورها باید شکل بگیرد و هنجار عمومی اجتماعی را تشکیل دهد،
با آن باورها و فکرها و مبانی منطبق نباشد .این نوعی دورنگی و دورویی و نفاق عمومی را به
وجود میآورد و بسیار خطرناک است.
اسم اسالم را آوردن و تکرار کردن ،اما در عمل هیچ به مبانی اسالمی باور نداشتن؛ اسم
حقوق بشر را به عنوان مبنا و قاعده فکری مطرح کردن ،اما در عمل هیچ رعایت حقوق بشر
متأسفانه یکی از بالهای بزرگ جامعه بشری این
را نکردن  -که امروز در سطح بینالمللی ّ
است  -اسم آزادیخواهی را آوردن ،اما در عمل رعایت آزادی دیگران را نکردن؛ اسم قانون
خصوصیات بسیار بد و
و قانونطلبی را آوردن ،اما در عمل پایبند به قانون نبودن ،از جمله
ّ
مقررات و
یکی از مصداقهای بارز و خطرناک بینظمی است .البته مسئوالن که میخواهند ّ
قوانین را به وجود آورند یا اجرا نمایند ،باید بیشتر رعایت کنند؛ آحاد مردم هم در رعایتهای
توجه کنند81/9/1.
عمومی خودشان باید به این موضوع ّ
ازانضباط غربیها باید درس گرفت
یک نقاط اشتراکی هم وجود دارد که اینها در توسعه کشورهای توسعه یافتهی
غربی کام ً
ال وجود داشته؛ روح خطرپذیری  -که انصافاً جزو خلقیات و خصال خوب
اروپاییهاست  -روح ابتکار ،اقدام و انضباط ،چیزهای بسیار الزمی است؛ در هر
جامعهای که اینها نباشد ،پیشرفت حاصل نخواهد شد .اینها هم الزم است .ما اگر
باید اینها را یاد بگیریم ،یاد هم میگیریم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد ،باید آنها
را فرا بگیریم و عمل کنیم88/2/27.
انضباط انقالبی قوی ترین انضباط است
در ذات تحرک انقالبی ،اغتشاش و بینظمی نیست .بعکس ،انضباط انقالبی از
محکمترین و قویترین انضباطهاست.انضباطی که ریشه از ذهن انسان ،از دل
انسان ،از ایمان انسان میگیرد ،بهترین انضباطها را دارد.
ادامه در صفحه 3

صفحه10

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد اموال اسقاطی (آهن ،چدن) مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به

فروش برساند .لذا متقاضیان از تاریخ نشر این آگهی و اطالعیه ( )98/03/29مهلت دارند جهت دریافت اسناد مزایده
به سامانه تداركات الكترونیكی دولت و جهت بازدید اموال اسقاطی به آدرس میدان فلسطین  -خیابان طالقانی غربی

 نبش سرپرست شمالی  -اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران  -اداره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  88979512تماس حاصل فرمایید.
تاریخ انتشار98/3/23 :
خ ت98/3/23 :

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

آگهی تجدید فراخوان عمومی
یک مرحله ای به شماره /98-2-2م
نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هیئت مدیره نسبت به برگزاری تجدید فراخوان عمومی یک
مرحلهای بمنظور رفع نقص پروژه های مسکن مهر با مبلغ برآورد اولیه  12,279,360,878ریال و به حروف دوازده میلیارد و دویست و
هفتاد و نه میلیون و سیصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ریال بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرح ذیل اقدام نماید.
نحوه خرید اسناد مناقصه:
ازکلیه پیمانکاران دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ  98/3/23لغایت  98/4/1به سامانه تدارکات
الکترونیک دولت به نشانی  http://setadiran.irمراجعه نمایند .آخرین مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت در سایت مذکور تا ساعت
 16:00روز شنبه مورخ  ،98/4/15می باشد .اسناد راس ساعت  11روز یکشنبه مورخ  98/4/16در اتاق جلسات شرکت از طریق سامانه
تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه 1,000,000ریال به حروف یک میلیون ریال و قابل پرداخت از طریق سایت می باشد.نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
 اصل فیش یا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  613,968,043ریال را به حساب شماره 4001036906374199( IR940100004001036906374199شبا) بانک ملی به نام شرکت عمران شهر جدید هشتگرد واریز و در سایت بارگذاری شود .در
صورت عدم امکان دریافت یا بارگذاری اسناد در سایت با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمایید .ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در
فرآیند ارجاع کار ،تا ساعت  16مورخ  98/3/18به دفتر اداره پیمان و رسیدگی شرکت (به آدرس :شهر جدید هشتگرد فاز  2محله 4
خیابان نیایش خیابان شهید مسیح صالحی ،پالک  )49الزامی است.
 ضمن ًا واریز مبلغ تضمین از طریق سامانه نیز امکان پذیر میباشد. عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاریخ فوق به منزله انصراف از شرکت در فراخوان می باشد.دارندگانگواهینامهصالحیتازسویسازمانبرنامهوبودجهباحداقلرتبه 5ابنیهوداشتنظرفیتکاریوریالیآزاددررشتهمربوطه.ضمنا ارائه شناسه مالی و کد اقتصادی شرکت  ،جهت دریافت اسناد الزامی می باشد .آگهی این مناقصه در پایگاه اینترنتی ملی مناقصات
(https://iets.mporg.irوپایگاهاینترنتیشرکتعمرانبهآدرسwww.hashtgerd-ntoir.gov.irوسامانهتدارکاتالکترونیک
دولت ( )http://setadiran.ir/setad/cmsقابل مشاهده می باشد.
تاریخ انتشار98/3/23 :
خ ش98/3/23 :

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

صفحه4

یادداشت

عصر جدید و استعدادهای خیلی برتر

محمود فروزبخش
برخی تقسیم بندی ها دقیق نیست و در یک تقسیم بندی غیر دقیق
می توانیم از سه چیز سخن بگوییم:
استعداد
استعداد برتر
استعداد برتر ویژه
بدیهی است که تلویزیون جایی برای کشف استعدادها نیست زیرا
جایی برای بروز و نمایش استعدادها نیست .مثال ممکن است من چند
بیتی شعر هم گفته باشم اما تلویزیون برای این ساخته نشده که مردم
بنشینند و شعری در حد من را تماشا کنند یا آن که ممکن است شما استعداد مجری گری یا
گزارش فوتبال را داشته باشید اما تلویزیون جای یکه تازی نیست زیرا اساسا من و شما در این
قد و اندازه ها جذابیتی برای مردم نداریم .جای شناسایی و بروز استعدادها نقطه به نقطه عالم
هستی است و از مهم ترین این نقاط مدارس است .بگذریم.
مسابقه عصر جدید با شعار استعدادیابی به دو گروه خاص می پردازد و بها می دهد« .استعداد
برتر» و «استعداد برتر ویژه» .البته گاهی هدفش گم هم می شود .اکثرا اما نگاه ها متوجه استعداد
برتر ویژه است اما برخی اوقات متوجه استعدادهای برتر هم می شود.
این که کسی بتواند در سطح ملی و برای همه مردم آواز بخواند ،بازیگری کند ،آن ها را بخنداند
و یا در یک کالم سرگرمی خلق کند و آن همه تماشاگر را به ذوق بیاورد ،حتما یک استعداد
برتر است و این چیزی فراتر از تعاریف استعداد است .اما این مسابقه به همین جا هم قانع نشده
و در میان استعدادهای برتر به دنبال خارق العاده ها می گردد .مثال کسی که نفر شماره یک
حرفه خود در ایران است یا کسی که رکورد جهانی می شکند یا کسی که با حرکات محیرالعقول
شگفتی می آفریند.
پس با اندکی درنگ متوجه می شویم شعار «کشف شدن» استعدادها از اساس در این جا سخنی
باطل است زیرا استعداد برتر آن هم از نوع ویژه آن از مرحله کشف و بروز و فعلیت گذشته است.
آن چیز که در این جا اصالت دارد «دیده شدن» است .در واقع این گونه نیست که بگوییم ما دو
مرحله داریم یکی کشف استعداد و دیگری دیده شدن .در واقع در عالم رسانه ای شده ،کشف و
استعداد هر دو زیر مجموعه ای هستند که معنای خود را از همان دیده شدن می گیرند.
مثال آن قهرمان ویژه ورزشکار ،یک موجود کشف شده و به فعلیت رسیده نیست مگر آن که
در قاب تلویزیون دیده شود .از اینجا کار عصر جدید شروع می شود و البته عصر جدید از آن جا
که یک برنامه تلویزیونی است از صفر شروع نمی کند بلکه بر مبنای قواعد تلویزیون است و این
قواعد یک سره بر اساس نمایش و سرگرمی است .یعنی همان جذاب بودن و مراد از جذاب بودن
فهمی عصری و تاریخی است زیرا نه هر چیز در هر زمانی جذاب است بلکه بسیاری از اوقات این
خود رسانه است که جذابیت را برای مردم تعریف می کند و در خود آن قاب ما به دنبال بازتعریف
همان شکل جذابیت هستیم.
پس در حرکتی بازگشتی ما متوجه آن می شویم که اصالت جذابیت و سرگرمی با حرکتی معکوس
تعریف می کند که چه چیز استعداد برتر است .این مهم اگر چه مستقیما حقیقت زا نیست اما برای
درهم شکستن صورت های فرمال مفید است .یعنی یک برنامه تلویزیونی می تواند به مردم این
نشانه را ارسال کند که می توان به شکل دیگری هم به مجموعه استعدادهای بشری در جامعه نگاه
کرد .البته این سیر نمی تواند به خودی خود معرفت افزا باشد زیرا نخ تسبیح آن به دست رسانه
است اما می تواند با شکستن نگاه موجود زمینه ساز یک سری تحوالت در آینده باشد.
در واقع جامعه ایرانی پس از تحمل هزینه هزاران تحصیل کرده بیکار و بی هنر که قربانی نگاه
بسته به استعداد انسان هستند ،دارد به این نتیجه می رسد که موفقیت ،عرصه ای بسیار وسیع تر
از نگاه تنگی است که جامعه ما را آلوده خود ساخته است .عصر جدید شمه ای از بازتاب این فهم
اجتماعی می تواند باشد.

برنامه مراسم نمازجمعه  24خرداد 98
در دانشگاه تهران

نماز عبادی  -سیاسی جمعه  24خردادماه به امامت آیتا ...خاتمی در دانشگاه تهران برگزار
میشود.
پیشازخطبهها،حجتاالسالموالمسلمینمعینشیرازی،باموضوع«قسمتنهمسبكزندگی
دانشمنداناسالمی»وآقایعلیاسكندری،نمایندهمحترماتحادیهجنبشعدالتخواهدانشجویی،
با موضوع «بیان مواضع اتحادیه دانشجویی متبوع» سخنرانی مینمایند.
* دربهای دانشگاه تهران از ساعت  10:30صبح باز میشود و مراسم نمازجمعه از ساعت
 11:40آغاز میگردد.
ضمنا این جمعه آخرین برگزاری نماز جمعه این فصل در دانشگاه تهران است و از جمعه بعد
 98/3/31محل برگزاری نمازجمعه به مصلی امام خمینی رحمها ...علیه منتقل میشود.
تاریخ انتشار98/3/23 :
روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر98/3/23 :

