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نامه فيلسوف
شايد بپرسيد »روزنامه 
را چه به بحث فلسفي؟ 
اينجاكالس درس  مگر 
اس��ت و ما دانش��جوي 
مي گويند  فلسفه ايم؟« 
يك بار در جنگ جمل، 
وقتي اميرالمومنين)ع( 
داشت صف لش��كر را نظم مي داد، يكي دست 
بلند كرد و س��والي شرعي پرس��يد. اطرافيان 
طعنش زدند كه چه وقت سوال؟ در اين »شرايط 

حساس كنوني« وقت پاييدي؟ 

سرمقاله

سيد علي ميرفتاح

ادامه در صفحه 02

حمايت با حفظ حق انتقاد
و  دول����ت  رابط���ه 
رابطه  اصالح طلب��ان 
حماي��ت  و  حام��ي 
ش��ونده اس��ت. بدين 
معنا كه دول��ت مورد 
اصالح طلبان  حمايت 
اس��ت و اصالح طلبان 
نيز حامي دولت هس��تند و در موارد بس��يار 
كمي نيز ب��ا يكديگر ش��ريك هس��تند اما 
ش��راكتي ك��ه در بهترين ش��رايط س��هم 

اصالح طلبان بين 20 تا 30 درصد است. 

نگاه

احمد شيرزاد

ادامه در صفحه 02

تمناي محال
 نامه مهم رضا داوري اردكاني 

درباره امكان يا امتناع علم ديني

سينا شيري / فارس14

آيا غوطه شرقي 
رنگ آرامش 
خواهد ديد؟

اراده سوريه براي آزادي 
حومه دمشق 
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رجوع به صفحه  15 

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس
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آگهی مزایده عمومی  22/م/96
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

خبر درگذشت مادر ارجمندتان موجب تأثر و 
تأسف شد . 

اين مصيبت غم انگيز را به سركار عالي و ساير 
بس�تگان عزادار تس�ليت مي گويم و براي آن 
فقي�ده س�عيده رحمت واس�عه اله�ي و براي 
بازماندگان محترم صبر و اجر مسألت مي كنم . 

  سركار خانم 
دكتر زهرا رهنورد  

اسحاق جهانگيري- معاون اول رئيس جمهور

مصيبت  درگذشت مادر گراميتان را تسليت گفته براي آن 
فقيده س�عيده غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده 

محترمتان صبر و سالمتي آرزومندم.

 سركار خانم دكتر زهرا رهنورد  

الياس حضرتي

بدينوسيله انتصاب شايسته حضرتعالی به مديريت عاملی 
شرکت آب منطقه ای البرز را تبريک عرض نموده و آرزوی 

توفيق روز افزونتان را داريم.

جناب آقای مهندس نجفیان

الياس حضرتی - روزبه بهروز -عليرضا گنجی- شاپور پيل پايه

نامه اي كه هفته گذشته خطاب به 
مقامات عالي نظام از سوي رييس 
سابق دولت نوشته ش��ده همه را 
متعجب كرد. اين شيوه هميشگي 
وي بوده و هس��ت كه با كارهاي 
غيرمنتظره توجهات را به س��وي 
خود جلب كند و هدف نيز همين 
جلب توجه است. از همان روزي كه قصد مديريت جهاني 
و نفي هولوكاست را در برنامه خود داشت تا امروز كه اين 
نامه را نوشته است، هميش��ه برايش جلب توجه مساله 
اصلي بوده اس��ت. از همان زماني ك��ه از داخل خودروي 
ضد گلوله صداي يك كودك كنار خياب��ان را در امريكا 
مي شنود كه مي گويد محمود! محمود! و آن را با آب و تاب 
تعريف مي كند، تا آن زماني كه وي به تركيه سفر مي كند 
و س��فير ايران در تركيه در خودرو كنار او مي نش��يند تا 
گزارش توجيهي دهد ولي توجهي نمي كند و براي مردم 
خيابان دست تكان داد. بهتر است اصل ماجرا از زبان سفير 
سابق ايران در تركيه بش��نويم: »در سفر رييس جمهور 
وقت كشورمان )احمدي نژاد( به تركيه گزارش توجيهي 
كه حاوي نكات مهم بود را براي ايش��ان تهي��ه كردم. در 
فاصله بين فرودگاه و محل اقامت در اتومبيل، كنار ايشان 

نشس��تم و چند بار براي اراي��ه گزارش 
توجيهي اقدام كردم. رييس جمهور وقت 

توجه و اعتنايي به گزارش من نكردند و با قطع س��خنان 
من اظهار داشتند كه به خيابان نگاه كنيد. 

ديپلماسي عمومي يا...
نگاه روز
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عباس عبدي

ماجرا از جايي آغاز شد كه ميان 
علومي ب��ا موضوع��ات مختلف 
و عل��م بما ه��و عل��م اختالطي 
نابجا ص��ورت گرفت. كس��اني 
كه باي��د علم��ي مي آموختند و 
در رش��ته و موضوع��ي متبحر و 
كاردان و كارش��ناس مي شدند، 
ناگهان تصميم گرفتن��د ميان ُبر بزنند يا ب��ه عبارتي؛ 
تمام يا اغلب علوم و عالمان جه��ان را دور بزنند تا علم 
را مس��خر كرده و بر كليت و تماميت و ذات آن سيطره 
يابند. قصدشان كوباندن افس��ر دانش يا علم بر بلنداي 
جهان معاص��ر به نام خودش��ان و عقايدي ب��ود كه در 
برتري و وجاهت و كمال شان هيچ ترديدي نداشتند... 
ما و اغل��ب مردم جهان، عل��وم جدي��د را در فرآيندي 
تاريخي درك كرده و با آن ارتباط برق��رار كرده ايم. در 
واقع اين دانش ها در نسبت با مدرنيته و غرب فهميده 
مي ش��ود و تاريخ آن پس از قرون وس��طاي مسيحي، 
در پي رنس��انس و روشنگري ثبت ش��ده است. امتداد 
آن تا امروز در آكادمي ه��ا و مراك��ز و نهادها و محافل 
برآمده از همان بس��تر و در عرض آن قابل درك است 
و حاصل و محصوالتي داش��ته كه ذات و ماهيت علم و 

تفكر و آموزش و ادراك و ذهن و زندگي 
انس��ان ها را زير و زبر كرده اس��ت. اين 

خوب است يا بد؟ موضوع بحث ما ارزشگذاري نيست؛ 
بلكه بايد اين پرسش ها را مطرح كنيم كه...

علم و عالم و متعلم
سياستنامه

سيد  مسعود رضوي

اليح��ه بودج��ه 97 ارايه ش��ده 
ب��ه مجلس ش��وراي اس��المي 
در بخ��ش زن��ان و نيازهايي كه 
اي��ن قش��ر از جامعه ب��ه عنوان 
نيم��ي از جمعي��ت دارا بودن��د 
نس��بت به س��نوات قبل بسيار 
محدودتر ش��ده بود كه با آنچه 
نياز جامعه زن��ان براي افزايش مش��اركت اجتماعي و 
اقتصادي و تحقق س��هم براب��ري و عدالت خواهانه بود 
فاصله داشت. از س��ويي با توجه به افزايش آسيب هاي 
اجتماعي و اقتصادي به اين قش��ر از جامعه كه صدايي 
براي مطالبه گري نداشتند، ايجاب مي كرد كه با دقت 
نظر بيشتري اين سهم خواهي زنان و جوانان از بودجه 
ص��ورت پذي��رد.  از اين رو فراكس��يون زن��ان مجلس 
شوراي اس��المي و به ويژه نمايندگان عضو كميسيون 
تلفيق و به نمايندگي از جامعه زنان تالش كرده با ارايه 
پيشنهادهاي به كميسيون هاي تخصصي و كميسيون 
تلفيق و در صحن علني مجلس، آنچه مي توانس��ت به 
عنوان اقدامي موثر و مثبت ب��ا رويكرد عدالت محوري 
ب��راي جامع��ه زن��ان باش��د را مطالبه كني��م. اگرچه 
تالش هاي انجام شده براي تخصيص بودجه به زنان و 

جوانان آنگونه كه انتظار مي رفت، پيش 
نرفت اما اقدامات به عمل آمده نسبت به 

آنچه در اليحه بودجه 97 تقديمي دولت ارايه شده بود 
افق و چشم انداز بهتري را ترسيم مي كند. 

سهم زنان از بودجه
جامعه

فاطمه  ذوالقدر

غوطه در شرق دمشق از جمعيت 
بسيار بااليي برخوردار است. گفته 
مي ش��ود حدود 500ه��زار نفر 

در اي��ن منطق��ه 
مي كنند  زندگي 

و از همان ابتداي شورش ها عليه 
دولت سوريه ...

در غوطه چه مي گذرد
جهان

قاسم   محبعلي

اليحه بودج��ه س��ال 1397 نيز 
مانند لوايح گذشته دولت يازدهم 
است به همين دليل از اين قانون 

نمي ت��وان  ني��ز 
اتف��اق  انتظ��ار 

بزرگي را داشت. منظور اين است 
كه نبايد براي سال آينده ...

انتظارات بودجه
اقتصاد

هادي حق شناس

در  اس��ت.  تك��راري  داس��تان 
انتخابات س��ال 88 هم كه داوري 
صراحت��ا گفت: ب��ه دروغ و جهل 

راي  وقاح��ت  و 
نمي دهم، ناگهان 

سياس��ت زدگان نسبت ش��ان با 
دكتر تغيير كرد. 

گريز از سياست زدگي
فلسفه

سيد  عبدالجواد موسوي
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نقشه بيكاري زنان 
و جوانان
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مركز آمار جزييات وضعيت 
بازار كار پاييز را منتشر كرد
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بايد بگوييم با كدام 
مواضع دولت مخالفيم

رمضان زاده در گفت وگو با »اعتماد«: 

 عبدالحسين خسرو پناه
 در پاسخ به نامه دكتر داوري

در انكار علم ديني عجله نكنيد


