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امیر موسوی ،مدیر مرکز مطالعات استراتژیک:

آمریکا بین درگیری با ایران و روسیه
و ترک سوریه ،گزینه دوم را انتخاب میکند
علی بیگدلی ،کارشناس مسائل سیاسی:

آمریکا با خروج از سوریه ،موجب ازهمپاشیدن
نیروهای کشورهای ائتالف خواهدشد

شاهد شکلگيری نوعی از اخباریگری مدرن در بين روشنفکران هستيم!
| مجتبي شاهوار|
فردي درنشست جريان شناسي سياسي ايران معاصر
ميگويد«:روحانيتشيعهتأخرنظريدارد-وفقهحکومت
درشيعهبسيارضعيفاست»و«شوراينگهباندرسالهاي
متعدد قوانيني راردکرد ومي گفت اين قوانين ازدل فقه
وازدل دين بيرون نمي آيددرحاليکه اين شورابايدتنهابه
متعارضنبودنقانونباشرعاکتفاميکردنهتطابقآنها.اين
وضعيت تأخرنظري هنوزرهم موضوعيت دارد».
به مناسبت اين اظهارنظر نابخردانه دراين نشست که ناشي
ازفهم نادرست ازساحت فقه مي باشد به اين روزنامه نگارعرضه مي کنيم که:
فقه حکومتي وسياسي ،ادوارمختلفي را از دوران تشريع وپيدايش همزمان باخاتميت
پيامبراعظم (ص) ودوران امامان معصوم (ع) تاغيبت صغري وبعدازآن دردوران غيبت
کبريوظهور متقدمين ازفقيهان ژرفنگرمانندشيخ مفيد ،سيدمرتضي  ،ابوصالح حلبي
وشيخ طوسي موسوم به دوره اجتهاد واز زمان غيبت صغري تا قرن دهم بهويژه دردوره
صفويه ،دوره اعتالءوپايداري راپشت سر گذارده ودر دهه هاي مياني قرن يازدهم وقرن
دوازدهم فترتي ناشي ازرواج اخباري گري حادث شد.ازآن به بعد باظهورفقهايي چون
وحيدبهبهاني وکاشف الغطاء؛بازوال اخباري گري ،دوره بازسازي وهويت يابي شروع
شدکه با نهضت مشروطه نيز توأم شد.النهايه باپيروزي انقالب شکوهمنداسالمي وطرح
مقوله واليت مطلقه فقيه توسط امام خميني (ره)دوران شکوفايي آن آغاز شد.حال
تحليلگرمذکور برچه اساسي به تأخرنظري و ضعيف بودن فقه حکومت درشيعه اشاره
مي کند جاي تأمل دارد؟!به قول فالسفه«عدم الوجدان ال الدليل علي عدم الفقدان»
صرف نگاه سطحي به فقه سياسي نمي توان باصراحت به تأخر نظري وضعيف بودن

سرلشکر صفوی:

یادداشت

آن ،فقاهت شيعه رامتهم ساخت!کافي است اين قبيل سياسيون کتابهاي «تنبيه االمه
وتنزيه المله»مرحوم نائيني و مرحوم عميدزنجاني رامطالعه نمايند.امام خميني (ره)
نيزجنبه عملي فقه را درسايه حکومت مطرح مي سازد.فقه سياسي به مثابه گرايش
برجسته اي درکنار پارادايم هاي فقه مطرح بوده،عرف تعبدي دراين ساحت کمترراه
دارد ودرعوض نقش عرف وبناي عقالء بابسط گستره عقالنيت پررنگ تراست،به تعبيري
دراحکاممتغيرومصالحومقتضياتزمانابتناءدارد.اززمانشهيداولشهيدثاني،ابوابفقه
بهچهارقسمتعبادات،عقود،ايقاعاتوسياساتتقسيمميشود.درزمانمعاصرنيزمباحثي
مانندداراالسالم،دارالکفر،جهاد،-مرابطه،امربهمعروفونهيازمنکر،امورحسبيه،نمازجمعه
و...ازنظامواره هاي فقه سياسي است.هنرامام خميني (ره) اين بود که فقه راازساحت
فردي ازکتاب طهارت تأديات ،به ساحت اجتماع آورد وخط بطالني کشيدبرانسدادباب
فقه واجتهاد!به تعبير امام(ره) فقه تئوري کامل زندگي ازگهواره تاگور است .بدين معني
فقه سياسي نيزدر درجه اول بابهره گيري از ادله اربعه ونهايتاً ادله اجتهادي پاسخگوي
نيازهاي اجتماع خواهدبود.به عنوان نمونه مظالم بازار پول وارز ،بيمه ،مسائل مستحدثه
ونوپديدنظيرلقاحخارجازرحمو...فقهپاسخگواست.ازدورانمرحوم شيخفضلاهلل نوري
که درمتمم قانون اساسي نظارت مجتهدين براي تطبيق قوانين باشرع مصوب شدوعم ً
ال
دردوران استبداد آن قانون به محاق رفت تادوران انقالب ونقش اساسي شوراي نگهبان
قانوناساسيدرتطبيققوانينبااحکاماسالميوقانوناساسي(برابراصلنودويکق.ا)اين
مسئله امتداد دارد.برخي کژانديشان که نظارت ا ستصوابي شوراي نگهبان رابرنمي تابند
وموافقنظارتاستطالعيوتشريفاتيشوراهستند،بهدنبالحفرههاينظريدربرچيدن
بساط اسالميت هستند.درواقع باعنايت به تجربه مشروطيت وظهوراستبداد بعدازآن،
اين تجربه وخطرمحتمل وجودداشت که با وضع شورايي بهنام شوراي نگهبان بااين
کارکردسترگ،سرنوشت مشروطه براي انقالب تکرار نخواهدشد.

خبر

انتقال آموزههای دفاع مقدس وظيفهای بزرگ در ابتدای گام دوم انقالب است
دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا گفت :انتقال آموزههاي دفاع مقدس وظيفهاي بزرگ
در ابتداي گام دوم انقالب است.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،سرلشکر سيد يحيي
صفوي در هفتمين جلسه هماهنگي خاطرهگويان نهضت خاطرهگويي دفاع مقدس با اشاره به
فلسفه راهاندازي نهضت خاطرهگويي دفاع مقدس ،اظهار داشت :در اجراي نهضت خاطرهگويي
دفاع مقدس بيش از  ۱۰۰فرمانده از عزيزان ارتش و سپاه و جهاد سازندگي و نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران که در دفاع مقدس و در سطوح عالي فرماندهي حضور داشتند ،مشارکت
دارند و از نظر من فرهنگ نهضت خاطرهگويي دفاع مقدس که به امر رهبر انقالب اسالمي به
اينجانب ابالغ شده است ،بهدنبال اتصال فلسفه نهضت حسيني به فلسفه نهضت جهاني حضرت
مهدي (عج) است.وي افزود :هنر خاطرهگويان در آن است که نشان دهند انقالب اسالمي و دفاع
مقدس محصول نهضت حسيني و شعاعي از آن است و همانگونه که خون شهداي دفاع مقدس
راه کربال را باز کرد ،خون شهداي مظلوم مدافع حرم نيز راه قدس را باز خواهد کرد.صفوي ادامه
داد :حدود  ۳۰ميليون نفر از جمعيت کنوني کشور سني بين  ۱۵تا  ۴۰سال دارند و ساالنه حدود
 ۴۰۰هزار سرباز به مراکز آموزشي سپاه ،ارتش ،وزارت دفاع و ناجا ميآيند و اين جمعيت جوان
کشور اتفاقات و معارف دفاع مقدس و انقالب اسالمي را بهخوبي نميدانند؛ اگر بتوانيم معارف دفاع
مقدس را به اين جمعيت جوان منتقل کنيم ،بزرگترين خدمت را براي روحيه معنوي و حماسي
جوانان و تضمين بنيه دفاعي آينده کشور کردهايم.دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل
قوا تأکيد کرد :امروز و در ابتداي گام دوم انقالب اسالمي ،وظيفه بزرگي بر عهده ماست که بايد
آموزههاي دفاع مقدس را به جوانان اين مرز و بوم منتقل کرده و عطر جهاد و شهادت را در فضاي
 ۴۰سالگي دوم انقالب منتشر کنيم.وي با اشاره به برکات فلسفه دفاع مقدس و تأثيرات جهاني

وزير علوم:

آن ،افزود :با فلسفه نهضت دفاع مقدس ميتوان فلسفه شکستناپذيري ملت ايران به جهانيان
را نشان داد و همانگونه که در دفاع مقدس مکتب مقاومت را ايجاد کرديم و اين مکتب به لبنان
و سوريه و فلسطين منتقل شد ،ميتوان اين مکتب را عالوه بر جهان اسالم به تمام ملتهاي
آزاديخواه جهان منتقل و انتشار داد و عالوه بر آن در همين فلسفه دفاع مقدس ميتوانيم مقاومت
اقتصادي را شکل دهيم و به پيروزي برسيم.صفوي با اشاره به ظرفيتهاي دفاع مقدس براي
نسل آتي انقالب ،اظهار داشت :دستاورد دفاع مقدس تنها شکست يک دشمن خبيث و قدارهکش
نبود ،بلکه حاکم شدن تفکر مقاومت و تشکيل هندسه جديد قدرت و زمينهسازي براي ايجاد
تمدن نوين اسالمي را بايد از دستاوردهاي آينده دفاع مقدس ملت بزرگ ايران به رهبري واليت
فقيه دانست.دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم کل قوا خاطرنشان کرد :دفاع مقدس داراي
ظرفيتي است که طول و عرض و عمق آن ناپيداست ،اگر بتوانيم معارف دفاع مقدس را به نسل
بعديمان منتقل کنيم ،ميتوانيم تهديدات فعلي و آينده پيش روي جمهوري اسالمي ايران
را با اين فلسفه تبديل به فرصت کنيم و نهتنها تهديدات نظامي بلکه انواع تهديدات فرهنگي،
اقتصادي را ميتوانيم براي  ۱۰۰سال آينده تبديل به فرصت کرده و ملت و کشورمان را بيمه و
امنيت مليمان را تضمين کنيم.وي با اشاره به مديريت جنگ و صحنه دفاع مقدس گفت :جوانان
ما بايد بدانند جنگ بهعنوان يکي از نمادهاي تصاعد بحران ،چگونه و با چه ابزاري مديريت شد و
سپاه پاسداران انقالب اسالمي چگونه توانست در مديريت اين بحران نقشآفريني کند و ارتشي
که در دوران پيش از انقالب در وضعيت خاصي بود ،چگونه به ارتشي مؤمن و مقتدر و سرافراز و
در خدمت اسالم و ايران و مردم تبديل شد؛ ارتشي که در حقيقت با انفاس قدسي حضرت امام
خميني (ره) ،ارتش حزباهلل و ارتش جنداهلل شد.

خبر

برخورد با بورسيهها درست نبود

منصور غالمي گفت :از ابتداي انقالب تا امروز سه هزار و  ۵۰۰نفر در مقطع کارشناسي۱۰ ،
هزار و  ۷۰۰نفر در مقطع دکترا بورس خارج از کشور دريافت کردند و با شيوه تبديل بورس
خارج به داخل ،سه هزار نفر در مقطع کارشناسي ارشد و  ۱۶هزار و  ۴۰۰نفر در مقطع دکترا
تحصيلنمودند.بهگزارشفارس،وزيرعلومخاطرنشانکرد:بهدليلعدمرعايتقانوناعزام،
نداشتن مصوبه وزير وقت ،عدم توجه به شرايط معدل و سن اين پرونده ها مورد بازنگري قرار
گرفت .اين موارد تخلف را سازمان بازرسي کل کشور نيز اعالم کرده است.
وي در تشريح آمار بورسيه ها از سال  ۸۵تا  ،۹۲گفت ۷۱۰ :نفر بورس خارج از کشور ،هزار و
 ۸۷۴نفر تبديل بورس به خارج به داخل ۱۶۰ ،نفر بورس از طريق بخشنامه ايثارگران و ۸۹۰
مربي دانشگاه بورسيه دريافت کرده اند که در مجموع سه هزار و  ۶۴۴نفر بورسيه شدند.

وزير علوم تصريح کرد :کميته اي براي بررسي بورسيه ها در دوره هاي قبل و حل و فصل
اين موضوع تشکيل شد .براساس بررسي هاي اين کميته از سه هزار و  ۶۴۴نفر بورسيه
از سال  ۸۵تا  ۸۴۱ ،۹۲نفر فاقد يک شرط يا چند شرط براي دريافت بورسيه تشخيص
داده شدند که از اين ميان  ۳۴۵نفر ملزم شدند با هزينه هاي شخصي تحصيل کنند۲۱ .
نفر به دليل تصميم واحد آموزش دانشگاه لغو تحصيل شدند و  ۱۷نفر به خاطر عدم توان
ادامه تحصيل ،اخراج شدند.
وي افزود :تعداد زيادي از بورسيه ها مشکل خاصي نداشتند که برخورد يکي دو ساله با آنها
صحيح نبوده است و بسياري از آنها امروز در دانشگاه ها جذب شده اند .آماري از ارتباط
افرادي که بورس دريافت کرده اند با افراد خاص نداريم.

نظام دانشگاهي ما معطوف به توليد کمي دانش است و نه دانشي معطوف به حل مسئله ،اين ميانمايگي علمي ما را
بر آن ميدارد تا انگشت اتهام خود را به سوي وزارت علوم نشانه برويم ،وزارتخانهاي که مصوباتش به وضعيت اسفبار
«ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي» انجاميده است .شايد ازدياد فزايند ه مقاالت علمي -پژوهشي ،افتخاري است
که نميتوان از آن بي نصيب ماند ،اما هرچه تعداد مقاالت ما از حيث کميت بر کشورهاي همسايه چيرگي يابد ،به
منزله ايستادن در بلنداي دانش کمي است و نه کيفي و پافشاري نسبت به تحقق اين امر ،به معناي دقيق کلمه،
حيثيتبخشي به مقوله «انتحال» و «سرقت علمي» از طريق ايجاد راهکارهاي قانوني به شمار ميرود.

10

سرمقاله

از خیابان انقالب تا خیابان پیروزان
|سيد محمد بحرينيان – جانشين سردبير|
بسياري از نقدهاي منتقدان و دلسوزان ،مفيد و کارساز نيست ،چراکه بهجاي تمرکز
برروياصلمشکل،انگشتاتهامرابهسمتاثراتوتبعاتپديدههاميبرندوباوجوداينکه
ريشه را رها کردهاند ،با حرارت بر شاخ و برگ ميتازند .اين کار مانند آن است که پزشک،
بهجاي معالجه و شناسايي علت درد بيمار ،بر بالين او ،با فرياد از اثرات مريضي بگويد.
چه کسي است که نداند ارز دونرخي و چند نرخي ،فسادزاست؟ استانداردهاي چندگانه ،در هر حوزهاي ،مطمئنا منجر
به رانت و تبعيض است و اين دوگانگي در حوزه اقتصاد ،نتيجهاش واردات کاالهاي غيرضروري و خودروهاي لوکس و
تلفن همراه و دهها مورد ديگر ،با ارز دولتي و فروش آن در کشور بر اساس نرخ ارز بازار آزاد است .سيل متهمان اقتصادي
که اين روزها در دادگاههاي مختلف محاکمه ميشوند ،اگرچه مقصرند ،اما تقصير اصلي متوجه آن سياستگذاران و
سامانهاي است که با وضع قوانين رانتي ،امکان چنين تخلفاتي را فراهم آورده و بسياري را قرباني کرده است.
نمونه ديگر ،بحث مافياي کنکور است .صدها آموزشگاه ،آزمون آزمايشي ،انتشارات ،کتابها و ابزار آموزشي و خالصه
هر آنچه نماد تبديل کنکور به محملي براي تجارت است ،خروجي عملکرد و ضوابط وزارت آموزشوپرورش در دهههاي
گذشته است .اگر امروز ،مدارس پولي و نبود عدالت آموزشي به يک دغدغه تبديلشده ،بايد ريشه را در نهادهاي رسمي
آموزش کشور جست که با ناکارآمدي در بخش رسمي و دولتي آموزش ،به فعال شدن بازار سياه دامن زدهاند ،درست
مانند وقتيکه محصولي در بازار ،بهراحتي و باکيفيت مطلوب در دسترس نباشد و درنتيجه ،براي خريدوفروشش بازار
آزاد شکل بگيرد .افسوس که اغلب منتقدان ،بهجاي ريشهيابي مشکل عدالت آموزشي و مافياي کنکور در سرمنشأ آن،
در پاييندست به دنبال حل مشکلاند و هرروز ،مدارس غيرانتفاعي و آموزشگاهها را ميکوبند.
پرونده ويژه امروز روزنامه ،پيرامون شيوه ارتقاي هيئتعلمي در دانشگاهها ،مقاله دزدي و تقلبهاي علمي است .اگر
به خيابان انقالب تهران سري بزنيد ،متوجه وجود دهها موسسه و دفتر فني خواهيد شد که پاياننامه و مقالهفروشي را
تبليغ ميکنند .نکته تأملبرانگيز آنجاست که وجود اين تعداد مجموعه که کارشان تقلب علمي است ،يعني اين پديده
زشت ،در جامعه ما به ميزان قابلتوجهي مخاطب دارد.
ريشه تقلب علمي کجاست و راهکار مقابله با آن چيست؟ چرا اطراف بسياري از دانشگاههاي کشور ،تبليغات مقاله فروشي
ديده ميشود؟ ريشه اين مشکل ،نه در خيابان انقالب تهران ،بلکه در خيابان پيروزان و در ساختمان وزارت علوم است.
وزارت علوم ،از آن زمان که وزارت فرهنگ و آموزش عالي خوانده ميشد ،تا به امروز ،هيچگاه مسئله محور نبوده است.
پاياننامهها و مقاالت ،اغلب در ارتباط با مسائل و مشکالت بومي ايران نبوده و جز براي گرفتن نمره و امتياز و قرار
گرفتن در آرشيوها و کتابخانههاي خاک خورده ،خاصيت ديگري نداشته است .نگاه کمي به پژوهش تا جايي پيش رفته
که برخي اساتيد در سالهاي گذشته ،با داشتن  200مقاله علمي ،چهره ماندگار ميشدند ،اتفاقي که در هيچ دانشگاه
معتبري در دنيا ،رخ نميدهد و جالبتر آنکه همان استاد ،همزمان چندين مسئوليت اجرايي سنگين در حد معاون
وزير و مديرکل هم داشت .به نظر ميرسد نظام دانشگاهي ما ،نياز به يک بازنگري جدي در قوانين و سازوکارها و با نظر
شورايي متشکل از دانشمندان و دانشگاهيان باسابقه و خوشنامي داشته باشد که شهامت جراحيهاي بزرگ داشته
باشند .شايد نياز باشد بار ديگر ،تجربيات دانشگاههاي موفق دنيا هم بررسي شود .اشکاالت اساسي وضع فعلي ،حتي
براي دانشجويان تازهوارد به دانشگاه هم بهخوبي روشن است و چارهاي جز اصالح دانشگاه نيست .تقلب ،تحملکردني
نيست .بايد براي درمان اين وضعيت شتاب کرد که اگر «دانشگاه اصالح شود ،جامعه اصالح ميشود».

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي

وزارت كشور

تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر

استانداري كرمان

شهرداري سيرجان

شماره  9سال  -1398نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر شماره 9
به شماره  2098005674000068را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1398/07/10ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز يكشنبه تاريخ 1398/07/21
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز چهارشنبه تاريخ 1398/08/01
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  14:40روزشنبه تاريخ 1398/08/04
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/7/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/7/17 :
خ ش98/7/10 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي مزايده عمومي

استانداري تهران

شهرداري باقرشهر

شهرداري باقرشهر (نوبت اول)

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره  98/4/10 -5/2/983شوراي محترم اسالمي باقرشهر در نظر دارد نسبت به واگذاري
اجاره يكساله جمع آوري ضايعات خانگي را از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از شركتهاي واجد شرايط (جمع آوري پسماند
خشك) كه داراي رتبه از سازمان پسماند شهرداري تهران مي باشند ،دعوت مي شود جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد ايران
به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
مهلت زماني دريافت اسناد :از ساعت  10روز چهارشنبه  98/7/24لغايت ساعت  19روز سه شنبه 98/7/30
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :از ساعت  8روز چهارشنبه  98/8/1لغايت ساعت  12روز شنبه 98/8/11
زمان بازگشايي پاكت ها :ساعت  12روز يكشنبه 98/8/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف :جاده قديم تهران قم
روبروي شهر سنگ شهرداري باقرشهر امور مالي واحد امور قراردادها شماره تماس  55203710داخلي 324
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام88969737 -85193768 :
رديف

موضوع

قيمت كارشناسي ماهيانه

سپرده شركت در مزايده

شماره مزايده در سامانه

1

اجاره جمع آوري ضايعات خانگي باقرشهر

 2/500/000/000ريال

 1/500/000/000ريال

5098090592000003

تاريخ انتشار نوبت اول98/7/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/7/24 :
خ ش 98/7/17

عليرضا ناصري پور -شهردار باقرشهر

