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پرونده ویژه
رسالت در گفتوگو با صاحبنظران ،پدیده تغییرات نسلی را بررسی میکند؛

دنیای متفاوت نسلها

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

شما از کدام نسل مي آييد؟ همان نسلي که شلوارهاي پارچه ايگشاد وعينک هاي فريم کائوچوييداشت
يا نسلي که با شلختگي عمدي ،ترکيبي از لبا سهاي رسمي و اسپرت مي پوشيد؟متعلق به
هر برهه از زمان که باشيد ،باز در اصل ماجرا فرقي ندارد ،چرا که روندتغييرات فقط در سبک
پوشش شماخالصه نميشود بلکه اتفاقا سطح وسيعي از آن درشيوه نگرشتانقابل مشاهده است.
ميگويند در توالي نسلها ،تغييرات اجتنابناپذير است و در گذر اين سالها ،پژوهشگران اجتماعي درباره
به رسميت شناختن تفاوت ديدگاه يکديگر و دست يابيبه همزيستي مسالمتآميزتاکيد داشته اند
چرا که در نظرگاه آنان ،رويه غيرمسالمت آميز منجر بهشکاف نسلي شده و اين شکاف مي تواند سطوحي
از اختالف ،تفاوت و فاصله را در بر بگيرد.

فریدون عباسی:
آژانس برای اینکه کنترل وضعیت را
از دست ندهد ،جلسه شورای حکام را
پشت درهای بسته برگزار کرد
حسین نوشآبادی:
آمریکا با فشار و ایجاد هراس
به دنبال برداشتن فشارهای جهانی
علیه خود برای خروج از برجام است

سرمقاله

کیهان ،رسالت؛ عامل هر جنایت!

رحمان قهرمان پور:
آژانس ،صالحیت حقوقی
برای اظهارنظر در مورد ایران و برجام ندارد
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گزارش رسالت از بررسی پرونده هستهای ایران در جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی

دعواپشتدرهایبسته
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفتوگو با رسالت:

گام دوم کاهش تعهدات ایران
مانع خسارت بیشتر به کشور میشود
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كارشناسان در گفتوگو با رسالت فرآیند خصوصیسازی در ایران را تبیین كردند

خصوصیسازی برای خواص!
صفحه آخر

صفحه2

انگیزه سفیدسازان جاسوسان سوخته
| محمدمهدی اسالمی |
این روزها به بهانه سالگرد امیرانتظام تالشی برای تبرئه وی
انجام شده است؛ تالشی که مدعی است حتی یک برگ سند
نیز درباره جاسوس بودن او منتشر نشده است.
این امر تازگی ندارد ،پس از پیروزی اصالحطلبان در خرداد
 ،۷۶ابراهیم نبوی مصاحبهای با عباس امیرانتظام در
روزنامه جامعه در تاریخ های  ۸ ،۷و  ۹اردیبهشت  ۱۳۷۷به
چاپ رساند که در آن وی ادعا میکند کلیه فعالیتهایش
قانونی بوده است.
این مصاحبه که در برج فرمانیه ترتیب داده شده بود ،نه تنها موجب شگفتی همپیمانان این
روزنامه شد ،بلکه خود مصاحبهگر نیز با تعجب از عملی شدن این برنامه یاد میکند.
ادعاهای امیرانتظام در این مصاحبه اما با واکنش سریع مرکز نشر اسناد النه جاسوسی
(دانشجویان پیرو خط امام) مواجه شد .این مرکز با استناد به  ۱۲سند ،موارد جاسوسی وی
را مورد تصریح قرار داد و برخی دیگر از ابهام پراکنیهای او را نیز پاسخ گفت.
این واکنش در روزنامههای گوناگون چاپ شد که از آن میان گویا چاپ جوابیه در روزنامه
سالم به سردبیری عباس عبدی بیش از دیگر روزنامهها بر امیرانتظام گران آمد و موجب
ش او شد.
واکن 
امیرانتظام در کتاب آن سوی اتهام که توسط نشر نی به چاپ رسید ،اتهاماتی را نیز متوجه
عباس عبدی کرد و این بار مدعی شد اسناد جعلی بوده و ساخته دست دانشجویان است.
عبدی در پاسخ به او گفت» :آقای امیرانتظام مرتکب جرمی شده که مجازات آن را باید
تحمل کند  ...اگر آن مدارک جعلی بود ،آمریکاییها واکنش تندی نشان میدادند؛ از
چند دانشجو که زبان انگلیسی نمیدانستند ،بعید بود که بتوانند مدارک آمریکایی ها

| احمدرضا هدایتی| بخش پنجم|
جرم و جنایت در غرب  -جالب است بدانید که طبق آمار
سایت  ،NationMasterکشورهای اروپایی و آمریکا
بیشترین بزهکاری و جرم و جنایت را به خود اختصاص
دادهاند .سرقت از مجتمع های مسکونی ،سرقت خودرو،
سرقتهایسازماندهیشدهوگروهی،قتل،تجاوزوخودکشی
که این موارد در هشت کشور جهان شامل؛ انگلستان ،آمریکا،
استرالیا ،کانادا ،هلند ،اسکاتلند ،سوئد و سوئیس بیشتر از
بقیه دیده می شود.
عالوه بر انبوه جرم و جنایاتی که هر روز در آمریکا رخ میدهد و از نظر تنوع و تعداد با هیچ
کشوری قابل قیاس نیست ،هر ساله ،بیش از  30هزار نفر از مردم آمریکا هدف تیراندازی
قرار گرفته و کشته میشوند و فقط در سال  2012بیش از  33هزار نفر با اسلحه گرم در
آمریکا به قتل رسیدند.
در اروپا وضعیت خیلی بهتر از آمریکا نیست ،آماری که اتحادیه اروپا منتشر کرد ،نشان
میدهد که انگلستان بیشترین آمار جرم و جنایت در اروپا را دارد .بر اساس این گزارش،
انگلیس که در حال حاضر وسعت سرزمین اصلی آن برابر یکی از استانهای شمالی ایران
است ،از نظر میزان خشونت و جنایت در رده چهارم جهان و سه رتبه باالتر از رقیب فرانسوی
خود ایستاده و عنوان پایتخت جرم و جنایت اروپا را از آن خود ساخته است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،جوانان و نوجوانان بریتانیا سهم عمدهای در این
ناهنجاریها بر عهده دارند ،از سال  2006فقط دختران جوانی که در میان آنها حتی
دختران  10ساله هم وجود داشتهاند ،حدود  60هزار جرم از قبیل دزدی ،تخریب اموال
عمومی ،انجام حمالت خشونتآمیز ،دزدی از مغازهها و ایجاد بینظمیهای عمومی را
مرتکب شدهاند و این آمار به معنای افزایش  25درصدی جرایم فقط در میان دختران در
انگلیس و ولز به شمار می رود..
دادههای اینترپل نشان میدهد نرخ جرم و جنایت در سوئد نیز ،بسیار باالتر از دیگر
کشورهای صنعتی است و این ناهنجاریها حتی قبل از ورود مهاجرین و پناهجویان هم
به شکل گسترده در این کشور وجود داشته است.

یادداشت
تنها در سال  2016حدود یک میلیون و 510هزار جرم در کشور سوئد به مراجع قانونی
گزارش شده است .به طور متوسط در طی یک دهه گذشته ساالنه  1/5میلیون جرم در
این کشور اروپایی در مراجع مربوطه ثبت شده است که در کنار جرائم پنهان و ثبت نشده
عدد قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد.
برای درک بهتر وضعیت سوئد ،این کشور را با ژاپن (در مقیاس هر  100هزار نفر) مقایسه
میکنیم .آدم کشی 10 :نفر در سوئد و یك نفر در ژاپن ،دستبرد 95 :مورد در سوئد و 4
مورد در ژاپن ،حمله مسلحانه 667 :مورد در سوئد و  23در ژاپن ،دزدی 1323 :مورد در
سوئد و  233تا در ژاپن ،کالهبرداری 6988 :مورد در سوئد و  1401فقره در ژاپن ،سرقت
موتور 495 :مورد در سوئد و  44تا در ژاپن گزارش شده است.
در گزارش سایت  theism.blog.irآمده است که در سال  ۲۰۱۲مردم سوئد کمی از
دزدی فروشگاه خسته شدند و سعی کردند با رشد سریع جیببری تنوعی در کارشان ایجاد
کنند .اما مدتی بعد به علت کم بودن درآمد ناشی از جیببری نسبت به دزدی از فروشگاهها،
دوباره به دزدی از این مراکز روی آوردند ،همچنین در این گزارش اعالم شده که  ۲۰درصد
دانشآموزان سوئدی اعتراف کردهاند که حداقل یکبار چیزی از مغازهها دزدیدهاند.
در ایتالیا نیز روند افزایش ضریب جرم تا انتهای دهه  1980ادامه داشت تا اینکه در سال
 1991ضریب افزایش جرم به باالترین حد ممکن طی سالهای اخیر به  5هزار جرم در
هر صد هزار نفر رسید.
درحالحاضرجرموجنایتدرغربدرشرایطیقرارگرفتهکهافرادشروروسابقهدار،باایجاد
گروههای مافیایی سازمان یافته ،قدرتمندانه به تقابل با پلیس و نیروهای امنیتی مبادرت
نموده و به شکل پنهان و آشکار در زمینههای مختلف مانند؛ قاچاق اسلحه و مهمات ،قاچاق
مواد مخدر ،قاچاق انسان و اعضای بدن انسان ،اجرای دستورات صاحبان ثروت و قدرت و در
کمترین آن ،اخاذی و رشوه از صاحبان فروشگاهها و مردم فعالیت میکنند.
غارتگری معضل دیگری است که نهتنها بههنگام بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی در
کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس بروز پیدا میکند ،بلکه همانگونه که اشاره شد ،غربیها
بعضاًدر جریان زندگی روزمره و عادی خودنیز شاهد بروز اینگونه رفتارها از سوی هموطنان
خویش بهویژه جوانان هستند ،غارتگری فروشگاهها در جریان طوفان کاترینا در آمریکا
تنها یک نمونه از این اقدامات غیراجتماعی است.

برنامه مراسم نماز جمعه  21تیر  98در مصلی امام خمینی(ره)

یک بام و دو هوای
مدیریت حجاب در کشور

یادداشت

را جعل کنند».
امیر انتظام اما گویا سخنان دیروز خود را نیز فراموش کرده بود؛ او مطابق آنچه در روزنامه
میزان در تاریخ ۱۳۶۰/۲/۲۹چاپ شده در دفاعیاتش در دادگاه این اسناد را جعلی خوانده
بود اما نه از سوی دانشجویان ،بلکه ادعا کرده بود این اقدام کار ماموران سیاست و آنها
سندسازی کرده اند تا بین مسلمین تفرقه بیافکنند» :خداوند مرا نگه داشت تا با عنایت
او چهره واقعی دشمن بشریت را بر همه نشان دهم و ثابت کنم که این اسناد را ساخته اند
تا وحدت امت مسلمان ما را از هم بپاشند  ...اما رسالت من این است که  ...تا آخرین لحظه
فریاد بزنم که برادر بیدار شو که دشمن تو آمریکاست نه برادر همرزم تو!»
این سخن امیرانتظام آنقدر مضحک بود که همچون سخنان بعدیش هیچگاه با استقبال
یاران داخلی و خارجیش مواجه نشد .مناقشه عباس عبدی و امیرانتظام چند صباحی
ادامه یافت ،آن هم در زمانی که عباس عبدی به تازگی با باریروزن از گروگانهای النه
جاسوسی دست دوستی داده بود .شاید رمز این مناقشه با راز نهفته در سخنان افشاگرانه
درباره جاسوس بودن محمدرضا سعادتی توسط امیر انتظام بیتناسب نباشد.
پس از آن نیز ،یک بار دیگر چنین ادعایی مطرح شد که منجر به واکنش موسسه مطالعات
و پژوهشهای سیاسی شد و حجمی از اسناد مربوط به جاسوس بودن امیرانتظام را از
جلدهای  10و  56اسناد النه جاسوسی در قالب یک بسته منتشر کرد.
با این حال ،همچنان تالش برای پاک کردن اتهام اثبات شده در دادگاه برای وی ادامه دارد.
اتفاقی که منحصر به فرد نیست و در پروندههای مشابهی نیز شاهد آن بودهایم .از پاک
کردن رد پای جاسوسان و نفوذیهای انفجار نخست وزیری تا آنچه این روزها در واکنش
به سریال »گاندو» شاهد آن هستیم .به نظر میرسد این سفیدسازیها ،اهدافی فراتر از
دفاع از یک جاسوس سوخته دارد و نیازمند دقت بیشتر دستگاههای مسئول پیرامون آنها
است که هدف نجات چه کسانی است؟

تمدن غربی ،از واقعیت تا افسانه

الله افتخاری در گفتو گو با رسالت عنوان کرد:

نماز عبادی  -سیاسی جمعه  21تیرماه به امامت حجتاالسالم والمسلمین صدیقی در مصلی تهران برگزار میشود.
پیشازخطبهها،حجتاالسالموالمسلمینسیدعبدالفتاحنواب،نمایندهمحترمولیفقیهدرامورحجوزیارتوسرپرستحجاجایرانی،بهمناسبت»هفته
حج» و آقای دكتر امیدعلی پارسا معاون محترم وزیر و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور ،به مناسبت »هفته فرهنگ مالیاتی» سخنرانی میكنند.
* دربهای مصلی تهران از ساعت  10:30صبح باز میشود و مراسم نماز جمعه از ساعت  11:45آغاز میگردد.
تاریخ انتشار98/4/20 :
روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر98/4/20 :

شركت ملی گاز ایران

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

صفحه آخر

| حسین قدیانی|
چه سریع و چه درسآموز؛ چه صریح و چه صحیح میچرخد این چرخ روزگار!
باورم نمیشود  ۲۰سال گذشته باشد! اصال باورم نمیشود! یادش به خیر!
 ۲۰سال پیش و بلکه هم  ۲۰سال و چند ماه پیش ،روزنامهنگاری را از همین
«رسالت» و نیز «کیهان» شروع کردم که سنگر اولی در خیابان شهید نجاتاللهی بود و مقر دومی در
کوچه شهید شاهچراغی! شهدای واالمقامی که باید ویژه دوستشان داشته باشم! خیلی ویژه! آخر رزق و
روزی قلمی ما در جاهایی بود متبرک به اسم مقدس این دو «عند ربهم یرزقون»! خود این هم الحمدهلل!
در رسالت ،آنکه بیش از همه چیز یادم داد ،سردبیر وقتش جناب انبارلویی بود و در کیهان هم باز سردبیر
وقتش جناب صفارهرندی! بگذریم که گاهی بهره از مدیران مسئول این دو روزنامه نیز میبردم؛ آقایان
مرتضی نبوی و حسین شریعتمداری که اولی خیلی اصرار داشت طنزهای دهخدا را دقیق و عمیق بخوانم
و حاجحسین هم باری خوب یادم هست؛ توصیه کرد مرا به خواندن رمانهای کالسیک از نویسندگان
نابغه عصر ماضی که برای تقویت قلم و افزودن بر وسعت کلمات قابل استفاده بسیار مفید است! آن ایام
هنوز  ۲۰سالم نشده بود اما خاطرات ریز و درشت و تلخ و شیرینش را با ذکر جزئیات در یاد دارم! مثال
یک بار انبارلویی درآمد که برای نوشتن  ۲۰خط ،اقال باید  ۲۰۰صفحه کتاب بخوانی یا حتی این را نیز
به خاطر دارم که میگفت« :مرحوم کیومرث صابری (گلآقا) رفته بود حج و در مسجدالحرام ،قلمش
را گرفته بود سمت کعبه که خدایا! نمک این قلم با تو!» به همین شکل از استاد صفار نیز فراوان درس
گرفتم .یکی وقتی بود که مصاحبهای کرده بودم با رئیس وقت سازمان ملی جوانان برای صفحه مدرسه
کیهان! آنجا هرندی ناظر بر محتوای گفتوگو درآمد« :وقتی در مصاحبه به هدفت رسیدهای ،دیگر
طرف را چپ و راست نکن! اینجوری مصاحبهشونده را مینشانی در موضع مظلومیت ،نه لزوما موضع
باخت!» مخلص کالم اینکه؛ «حد نگه دار!» این «حد نگه دار» درسی بود که هم هرندی و هم انبارلویی
زیاد روی آن تأکید داشتند! طرفه حکایت اینجاست؛ طرف مقابل که مست از پیروزی در دوم خرداد ۷۶
گاه حتی زیر اوامر امثال تاجزاده ،به خیابان میریخت و شیشه بانک میشکست و الیعقل ،شعار میداد:
«کیهان ،رسالت؛ عامل هر جنایت» پایبند به هیچ حدی و به هیچ اخالقی نبود لیکن فاش میگویم که
انبارلویی و هرندی ،مرتب گوش این قلم را میگرفتند که مبادا در نقد جماعت ،عدول از اخالق کنی!
ایامی بود که هم در کیهان و هم در رسالت ،ستون ثابت طنز داشتم و خب! حفظ حد و اخالق در ژانر طنز ،پند
الزمتری بود! بگذار بخندانمتان! حقیر ،روزنامهنگاری را ناظر بر آن شعار مسخره ،از دو «عامل هر جنایت»
یعنی «کیهان و رسالت» شروع کردم! اینقدر جانی! و چنان جماعت بددهان ،محکم این شعار را سرمیدادند
که گاه توهم میزدم نکند هیروشیما را نیز گردانندگان رسالت و کیهان با بمب اتم ترکانده باشند! و حاال
 ۲۰سال بعد از نخستین قلمزدنهایم در عالم مطبوعات و فیالواقع  ۲۰سال بعد از فتنه تیر  ۷۸متحیرم از
گردش معنیدار روزگار که سرایندگان شعر «کیهان ،رسالت؛ عامل هر جنایت» بعضا تا خود اتاق بیضی
کاخ سفید هم رفتند و سلفی با جانیان جالدی انداختند که ذات کارشان تهدید است و تحریم و حتی اگر
بتوانند جنایتی در حد ناکازاکی! الغرض! بسی مفتخرم که عکسهای یادگادیام را با صفار و انبارلویی
انداختم ،نه بوش و اوباما و ترامپ که الحق عوامل هر جنایت و مسبب شرم بنیبشرند!
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی
نوبت اول

شماره مجوز 1398،2263

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:
شماره تقاضا و مناقصه

تقاضای شماره  9740105-RAمناقصه شماره 98/033

شرح مختصر اقالم درخواستی

ELECTRICAL PANEL

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار به میزان  1/425/000/000ریال میباشد.

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

ضمانتنامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

مبلغ برآوردی مناقصه

 28/500/000/000ریال

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

1398 /5/28

تاریخ گشایش پاكتهای فنی

1398/6/23

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

1398/6/9

تاریخ گشایش پاكات مالی

1398/7/9

استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبی ،پاالیشگاه ششم ،ساختمان انبار  -امور كاال -
كارشناس خرید :روحاهلل اسدی  -تلفن8344 :

آدرس و تلفن مناقصهگزار

مناقصهگران میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن  07731318340و  07731318344تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول98/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/23 :
خ ش98/4/20 :

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
وزارت كشور

استانداری تهران

شهرداری حسنآباد فشافویه

آگهی مناقصه عمومی  -نوبت اول

شهرداری حسنآباد در نظر دارد به استناد آییننامه مالی شهرداریها مصوب  1346و اصالحات بعدی و بودجه مصوب سال  1398از محل
اعتبارات شهرداری نسبت به اجرای پروژه ذیل از طریق مناقصه به صورت جداگانه اقدام نماید .بدینوسیله از كلیه پیمانكاران و شركتهای واجد
شرایط حقیقی و حقوقی ،دارای رتبهبندی از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و دارای گواهینامه ثبتنام مالیاتی ارزش افزوده ،شناسه ملی،
كد اقتصادی دعوت میگردد جهت شركت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری و تحویل به دبیرخانه شهرداری حسنآباد
مراجعه نمایند .ضمنا مهلت قبول پیشنهادات حداكثر ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود.
 -1هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -2شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -3برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-4سایر اسناد و اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 -5جهت كسب اطالعات بیشتر همهروزه در ساعات اداری با شماره تلفن  56222345با كد  021تماس حاصل نمایید.
ردیف

موضوع مناقصه

شماره مجوز شورا

میزان اعتبار
(به ریال)

مدت اجرا براساس
مبلغ اعتبار

مبلغ سپرده شركت در
مناقصه (به ریال)

رتبه مور قبول

محل اجرا

1

زیرسازی و جدولگذاری معابر

104/119

24/872/592/124

 5ماه

1/250/000/000

 5راه و باند

شهر حسنآباد

تاریخ انتشار نوبت اول98/4/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/27 :
خ ش98/4/20 :

تاجیك  -شهردار حسنآباد فشافویه

