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پرونده ویژه
«رسالت» نقش منافقین در ناآرامیهای اخیر را بررسی میکند؛

خشونت عریان ،کار مردم نیست
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W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

چندي است در برخي از شهرهاي کشور شاهد برخي اعتراضها به افزايش نرخ بنزين هستيم چراکه بخش
بسيار زيادي از مردم بهويژه گروههاي اجتماعي ضعيف نسبت به اين موضوع ناراحت هستند و بهگونهاي
ميخواهند صدايشان را به گوش مسئولين برسانند .بسياري معتقدند اين دستور پيش از آنکه اجرا شد بايد
به مردم اطالعرساني ميشد و برخي نهادها در اين اطالعرساني کوتاهي کردند .جدا از اين مسائل دشمنان
انقالب از هر فرصتي براي نابودي کشور و به زمين زدن مردم استفاده ميکنند .مريم رجوي ،سرکرده
گروهک تروريستي منافقين و کاخ سفيد طي بيانيههايي از اغتشاشات حمايت کردند2 .

سرمقاله

آن روی فتنه

«رسالت» در گفتوگو با عماد افروغ به بررسی نارضایتیها از افزایش نرخ بنزین و زمینهسازی اغتشاش اشرار میپردازد؛

باید به ظرفیتهای قانون اساسی برای بروز اعتراضات مردمی توجه کرد
باید مکانهایی تعریف شده باشد تا مردم بتوانند به شکل قانونی اعتراض کنند

چرا در تصمیمی با این اهمیت ،کارشناسان و مردم را غریبه میپندارند؟
شعارهایی که ساختارشکنانه هستند ،شروعش نمیتواند از سوی مردم عادی باشد

درسهايی از حوادث چند روز اخير
| محمدكاظم انبارلويي|
9سورهدرقرآنمسلمانانرادعوتبهدشمنشناسيميكند.
ازميانيكصدوچهاردهسورهقرآندرآغاز9سورهبهمسلمانان
يادآو ر ميشود كه دوستي با خدا و محبت به او حساب و كتابي
دارد و دشمني با دشمنان خدا سفارش شده است .سورههاي
برائت ،احزاب ،محمد (ص) ،ممتحنه ،منافقون ،معارجّ ،بينه،
كافرون و مسد از جمله اين سورهها هستند.
آيات مربوط به دشمنشناسي در قرآن بيش از آيات االحكام
است .يكصد و نود و يك مرتبه واژه «ضَ ّل» ،پانصد و بيست
«صد»
و يك مرتبه واژه «كفر» و سي و هفت مرتبه واژه «نفاق» و چهل و پنج مرتبه واژه ّ
در قرآن آمده است.
خداوند در قرآن ميفرمايد؛ «اي كساني كه ايمان آوردهايد! دشمن من و دشمن خود را
دوست نگيريد» (ممتحنه آيه اول)
حوادث چند روز گذشته نشان داد كه هيچ نسبتي بين ملت ايران با آنچه در مورد مخالفت
با مقوله تصميمگيري دولت در خصوص افزايش قيمت بنزين و اعمالي كه ضد انقالب و
منافقين و سلطنتطلبها و فرقه ضاله بهائيت صادر ميشود وجود ندارد .يك مسلمان
و يك شهروند ايراني نميتواند عقال با آنچه از سوي رسانههاي اهريمني آمريكا ،انگليس
و رژيم صهيونيستي مبني بر آشوب صادر ميشود همراهي كند .اين از بصيرت مردم
حكايت ميكند .همين درك عميق باعث شد خيلي زود اطراف كساني كه به فرمان
سرويسهاي غربي ،عربي و عبري سازماندهي شده بودند خالي شود و نيروهاي امنيتي
بساط آنها را جمع كنند.
حوادث چند روز اخير چند درس براي مردم ما و چند هشدار براي دشمن داشت كه در
زير به آن اشاره ميشود.
 -1جمع شدن بساط آشوب طي دو روز گذشته نشان داد كه ايران ،عراق و لبنان نيست
كه سرويسهاي جاسوسي و جريان نفوذ دشمن بتوانند بر موج نارضايتي و يا مطالبات
مردم سوار شوند و آن را به هر سويي كه ميخواهند ببرند .خيلي زود سرشاخههاي آشوب
شناسايي و دستگير شدند و مردم نيز با بصيرت و تحليل دقيق از اوضاع حساب خود را از
اشرار و آشوبطلبان جدا كردند.
 -2قدرت و صالبت و خويشتنداري نيروهاي امنيتي نشان داد آنها بر اوضاع مسلط هستند
همانطوركهنيروهاينظاميارتشوسپاهدرحراستازمرزهايجمهورياسالميهوشيارند
و اجازه نميدهند دشمنان به آن نفوذ كنند و در لحظه ،آماده واكنش هستند .نيروهاي
اطالعاتي و امنيتي در داخل در رصد تحركات منافقين و ضد انقالب و اصحاب كفر دست
به ماشه هستند و اجازه مانور نرم و سخت را به دشمن نميدهند.
 -3تصميم دولت مبني بر اصالح قيمت و مصرف سوخت دهها دليل كارشناسي دارد .البته
داليلي هم در همين سطح كارشناسي مبني بر مخالفت با آن وجود دارد .اما در مجموع هر
تصميم در سطح ملي و رسيدن به عزم ،فرآيند خود را دارد كه اين فرآيند طي شده است.
وقتي قواي كشور در مورد يك تصميم به عزم رسيدند مخالفت با آن همانطوريكه رهبر
انقالب فرمودند جايز نيست .اگر اين عزم يك پيوست هوشمند رسانهاي داشت فرصت را از
دشمن براي آشوبطلبي سلب ميكرد يا خسارت آن را به پايينترين حد ميرساند.

 -4قطعا از اين تصميم دولت سه دهك پايين به ويژه در روستاها و نيز كساني كه خودرو
ندارند و نيازي به زدن بنزين  1500توماني و  3000توماني پيدا نميكنند منتفع ميشوند.
يارانهاي كه از اين طريق نصيب آنها ميشود يك نمكي روي سفره آنها ميآورد .اميدواريم
دولت بموقع پرداختهاي خود را انجام دهد .واقعي شدن قيمت انرژي در كشور يك گام
به سوي شفافسازي است.
 -5بخشي از كساني كه در آشوبهاي چند روز گذشته سهيم بودند و به فرمان منافقين
و سلطنتطلبها با ايجاد راهبندان و ترافيك مزاحم كسب و كار مردم شدند با پالك
مشخص و نوع ماشينهاي مدل باال معلوم شده از چه طبقهاي بودهاند قضات شجاع و
چشم و گوش بيدار مأموران حفظ امنيت مردم بايد خسارات وارده به بيتالمال ،اموال
عمومي و خصوصي را از اين جماعت بگيرند و در احكام قضائي مجازاتهاي سنگين مالي
را اعمال نمايند.
 -6كاخ سفيد از يك سو و وزيرخارجه آمريكا از سوي ديگر رسما حمايت خود را از منافقين
و سلطنتطلبها و ضد انقالب آشوبگر اعالم كردند .آنها به اسم حمايت از مردم از اشرار
در بيانيههاي رسمي دفاع كردند .سؤال اين است آيا تحريمهاي ظالمانه و به تعبير آنها
فلج كننده عليه ملت ايران با اين حمايت فريبكارانه و مزورانه چگونه قابل جمع است؟ اگر
آنها ميخواهند از ملت ايران حمايت كنند چرا با نقض پيمان برجام و اعمال تحريمهاي
جديد عالوه بر تحريمهاي قديم ،كمر به نابودي اقتصاد كشور بستهاند .آنها بايد بدانند
ضعيفتر از آن هستند كه آسيبي به اقتصاد كشور وارد كنند ملت در جنگ اقتصادي
عليه استكبار و استبداد جهاني پيروز خواهد شد.
 -7آمريكا و رفقاي اروپايي او بايد بدانند در ايران يك نظام مردم ساالرانه مستقر است.
مردم هوشياري و بصيرت ديني دارند .اين نظام سلسله اعصاب امنيتي ،قضائي و دفاعي
خوبي دارد و از عهده نبردهاي نرم و سخت طي  40سال گذشته برآمده است .دولت
مستقر با رأي مردم روي كار آمده تا وقتي مستظهر به تنفيذ رهبري است مورد حمايت
حتي منتقدين او و كساني كه به او رأي ندادهاند هم ميباشد .لذا تكان دادن اركان نظام
گ رسانهاي ،ترور شخصيتي و ترور سياسي ممكن نيست .اين نظام از يك مركزيت
با جن 
هوشمند رهبري و هدايت ميشود والحمدهلل در چهار دهه گذشته با تأييدات الهي به
جلو رفته است.
مانور نرم اخير توسط دشمن صرفا بخش باقيمانده عناصر خود فروخته و جريان فعال
كفر و نفاق را لو داد كه در تور رسيدگي قضائي گرفتار آمدهاند و تا مرز تسليم از اين
گرفتاري رهايي نخواهند يافت.
 -8تحركات بدنه دولت در كنترل بازار ،قيمتها و پاسخ به سؤاالت مردم نشان داد عناصر
دلسوزي در دولت وجود دارد ،كه پاي كار هستند تا مشكالت بيشتري براي مردم پديد
نيايد .مردم بايد از طريق رسانه ملي در جريان اين آزمون و فرصت تاريخي براي اصالح
ساختارهاي اقتصادي قرار گيرند .انصافا صدا و سيما در جريان اطالعرساني و نيز تحليل
رويدادهاي اخير و افشاي چهره اشرار و نيز انعكاس تفاوت صداي مردم با صداي اشرار،
خوب عمل كرد و توانست از عهده تنوير افكار عمومي در اينباره برآيد .رسانهها و نيز
نخبگان و جريانهاي سياسي هم با هوشمندي جلوي شرارت مخالفان نظام را گرفتند
و مرز بين نقد مشفقانه و مخالفت شريرانه را رعايت كردند و اين در روشنگري و تعيين
اوضاع براي مردم بسيار مؤثر بوده است.

دليل اصرار بازيگران اروپايی بر تصويب لوايح چهارگانه
|حنيف غفاري|
تروييکاياروپاييطيسالهاوخصوصاماههاياخير،اصرارويژهاي
بر روي تصويب لوايح چهارگانه از سوي جمهوري اسالمي
ايران داشته اند .اين مسئله طي ماههاي اخير به نقطه اوج خود
رسيده است .آنچه مسلم است اينکه سه کشور انگليس ،آلمان
و فرانسه سعي دارند با گره زدن موضوعاتي مانند «راه اندازي
عملي «، »INSTEXتحقق طرح مشترک فرانسه -آمريکا
در برجام » به تصويب لوايح چهار گانه در ايران  ،در عمل پروسه
«مهار دوسويه ايران» را هدايت و مديريت نمايند.اعطاي
آخرين مهلت به ايران از سوي گروه مالي ويژه و متقابال ،اصرار اروپا مبني بر لزوم تصويب
 ( FATFبه عنوان پيش شرطي براي انجام هر گونه اقدام غرب براي حفظ برجام )،نشان
مي دهد که واشنگتن و شرکاي اروپايي آن ميان دو مقوله برجام و لوايح چهارگانه  ،ارتباط
مستقيم و هدفمندي را برقرار کرده اند .بدون شک راه مواجهه با اين رويکرد ،عدم پذيرش اين
بازي خطرناک از سوي کاخ سفيد و شرکاي اروپايي آن خواهد بود .در اين خصوص الزم است
پيامهاي محکم و آشکاري از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان خطاب به
فرانسه و ديگر بازيگران اروپايي مخابره شود.
ماجرا از زماني دوباره داغ شد که «گروه ويژه اقدام مالي» براي مبارزه با جرايم مالي  ،براي آخرين
بار مهلت ايران را براي تصويب کامل قوانين مربوط به مبارزه با «تامين مالي تروريسم» تمديد

یادداشت

یادداشت

کرد .اين گروه تأکيد کرده است که اگر ايران تا بهمن ماه امسال ( فوريه سال  ،)2020موافقت
خود را با تصويب و پذيرش کنوانسيونهاي پالرمو و  CFTاعالم نکند ،مجددا محدوديتهاي
تعيينشدهازسويگروهويژهاقدامماليعليهکشورمانوضعخواهدشد.کنوانسيونپالرمويکي
از پيماننامههاي مورد حمايت سازمان ملل است که ظاهرا براي مبارزه با قاچاق انسان و توليد
غيرقانونيوقاچاقاسلحهومهماتتصويبشدهاست.کنوانسيون«مقابلهباتأمينماليتروريسم»
يا « »CFTنيز يکي ديگر از پيماننامههاي سازمان ملل است که اعضاء را ملزم ميکند با نظارت
بر مبادالت بانکي ،جلوي تأمين مالي گروههاي «تروريستي» را بگيرند.
مقامات دولتي کشورمان همچنان اصرار دارند که مي توان با لحاظ کردن يک سري دغدغه ها
و مالحظات  ،که از آن تحت عنوان حق تحفظ ( ) Reservationياد مي شود  ،کليت لوايح
چهارگانه  FATFرا مورد پذيرش قرار داد .با اين حال ،چنين استداللي در عمل صحيح به
نظر نمي رسد! چنانچه مقامات ارشد گروه مالي ويژه در پاريس اعالم کرده اند ،آنها پذيراي
حق تحفظ مطرح شده از سوي جمهوري اسالمي ايران ،در ازاي پذيرش پالرمو و ديگر لوايح
 FATFنيستند .به عبارت بهتر ،با وجود شروط و تبصره اي که در اين خصوص از سوي مجلس
شوراي اسالمي اعالم شده است ،تحفظ جمهوري اسالمي ايران در قبال کنوانسيون پالرمو،
عمال نمي تواند تحت عنوان يک «حق» مورد شناسايي و تفسير ديگر اعضاي کنوانسيون قرار
گيرد .وفق حقوق معاهدات ،حق تحفظ يک کشور در قبال يک معاهده در صورتي قابل قبول
است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد.
ادامه در صفحه 2
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اعتراض،قربانی آشوب

|مسعود پيرهادي  -سردبير|
ناراحتي از وقايع اخير ،خصوصا وقتي با از دست دادن جان انسانها همراه
پس پرده فتنهها نقاط مثبتي هم هست.
باشد امري بديهي و انساني است اما ِ
از باب مثال ،فتنه سنتي الهي براي معلوم شدن صداقت در ايمان و عمل
افراد معرفيشده است و اينگونه نيست که مؤمن ،مدعي ايمان شود و به حال خود رها شود .او بايد
پس امتحانات سنگيني که گويي رفتن در کوره آتش است برآيد؛ عيارش مشخص شود و جوهره
از ِ
وجودي او جال بخورد.
خداوندمتعال،امورشراازطريقاسبابووسايلجاريميکند؛اسبابفتنه،گاهفتنهگرانوگاه،فتنهزدهها
ميشوند و آتش فتنه را داغتر ميکنند تا در هنگامه تعيين عيار ،خالص از ناخالص ،بهتر معلوم شود.
با مروري بر چهار دهه اخير ،درمييابيم که در سالهاي  88 ،78 ،68و  98ابر فتنههايي در ايران اسالمي
رخداد که البته البهالي آنهم حوادث ريزودرشتي با همه مشخصاتشان ،پيش آمد اما به عمق فتنههاي
اين سالها نبود .ريزشها و رويشها همواره بودهاند و بازهم خواهند بود .اما واقعا چرا دوره بازگشت
فتنه در ايران 10 ،ساله است؟ درحاليکه آتش فتنه در برخي کشورهاي منطقه و حتي کشورهاي
غربي ،ساالنه و ماهانه شعلهور ميشود؟ اين نکته زماني جالبتر ميشود که توجه کنيم ،تقريبا تمام
مستکبران عالم ،ايران اسالمي را نوک پيکان هجوم و تهديد و تحريم خود قرار دادهاند.
چراغ فتنه براي جانگرفتن در ايران ما حداقل  10سال زمان ميخواهد تا خودش را بازپروري
کند؛ اهل فتنه جديد را شناسايي ،جذب و سازماندهي کند و عمليات جديد را طراحي و اجرا کند.
 10سال براي کشوري که دائما در حال جنگ سياسي و اقتصادي و حتي گاهي نظامي است و دشمناني
مجهز به تمام ابزارهاي سياسي و اقتصادي دارد ،عالي است .يعني کل دشمنان ما که کم هم نيستند
و انگيزه فوقالعادهاي براي نبرد با جمهوري اسالمي دارند نميتوانند در کمتر از  10سال ،قواي خود را
براي ايجاد هرجومرجي هرچند کوچک ،در ايراني که دورتادورش را فتنه و جنگ و آشوب گرفته آماده
کنند .جان کالم اين است که فتنه ،اگرچه تلخ است و تبعات و تلفاتي دارد ،اما از يکسو موجب خلوص
جامعه و خادمان مردم ميشود و از سوي ديگر ،ضعف و زبوني ائتالف دشمنان عليه نظام اسالمي را
در نگاه ما و جهانيان ،پديدار ميسازد .بعضي از اين فتنهها ،اگر در کشوري ديگر رخ ميداد ،تبعات
وسيعي پيدا ميکرد و شايد چنان کمر ملت و کشور خم ميشد که تا سالها ،توانايي برگشت نداشت؛
اما ايران اسالمي ،عليرغم آنکه مظلوم است ،مقتدرانه ايام سخت را پشت سر گذارده و گردنههاي
دشوار را به سر رسانده است و آنچنانکه رهبر معظم انقالب در بيانيه گام دوم فرمودند ،ادامه اين
مسير بهدشواري گذشتهها نيست.

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت اول

وزارت كشور

استانداري البرز

شهردارينظرآبادبهاستنادبودجهمصوبسال 98ومجوزشورايمحترماسالميشهردرنظرداردپروژههايذيلراازطريقمناقصهعموميبهپيمانكارانواجدالشرايطواگذارنمايد.
رديف

شرح عمليات

2

پيادهروسازي معابر سطح شهر

تكميل ساختمان اداري اتوبوسراني

1

3
5

جدولگذاري و روكش آسفالت خيابان مفتح ،كوچه مهستان 2،4،6

6

7

3/500/000/000
2/400/000/000

120/000/000

8/400/000/000

420/000/000

5/000/000/000

250/000/000

13/600/000/000

680/000/000

طرح و اصالح هندسي معابر و نقاط حادثهخيز سطح شهر (ميدان صنعت دوربرگردان ابتداي آزادگان)
جدولگذاري و روكش آسفالت ميدان صنعت به سمت قوچحصار

5/000/000/000

جدولگذاري و زيرسازي و آسفالت خيابانهاي آيتاله اشرفي اصفهاني  -مدني  -دستغيب  -صدوقي و مصطفي خميني

9/000/000/000

10

جدولگذاري و پيادهروسازي و آسفالت خيابان امام خميني حدفاصل خيابان طالقاني تا ميدان صنعت

5/000/000/000

12

جدولگذاري و زيرسازي و آسفالت محله عليآباد و خيابان قوچحصار

8/000/000/000

جدولگذاري و پيادهروسازي و آسفالت خيابان شهيد تكزارع

9

جدولگذاري و زيرسازي و آسفالت بلوار خليج فارس

11

125/000/000

175/000/000

3/000/000/000

جدولگذاري و آسفالت شهرك آزادگان

8

5/000/000/000

250/000/000

2/500/000/000

پيادهروسازي خيابان الغدير شمالي

4

برآورد اوليه به ريال

مبلغ سپرده به ريال

150/000/000

250/000/000

450/000/000
250/000/000
400/000/000

شرايطشركتدرمناقصه
)1ضمانتنامهبانكيمعادلمبالغفوقكهقابلتمديدباشدوياواريزسپردهبهحسابسيبابهشماره 0104746757008نزدبانكمليشعبهشهردارينظرآباد
)2سپردهنفراتاولتاسوممناقصهتازمانعقدقراردادنزدشهردارينگهداريوهرگاهنفراتبرندهحاضربهعقدقراردادنگردندسپردهآنانبهترتيببهنفعشهرداريضبطخواهدشد.
 )3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )4در هر شرايط مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
)5سايراطالعاتوجزئياتدراسنادمناقصهمندرجاست.
)6متقاضيانجهتدريافتاسنادمناقصهبهواحدامورماليشهردارينظرآبادمراجعهنمايند.ضمناهزينهخريداسنادمناقصهبهمبلغ500/000ريالميباشدوبايدبهحساب0104534021000
درآمدشهردارينظرآبادواريزگردد.
)7بديهياستپيشنهاداتميبايستدرپاكتالكوممهوربهمهرشركتشدهتاپايانوقتاداريروز 98/09/16بهآدرسنظرآباد-خيابانمدرسغربي-شهردارينظرآبادتحويلدادهشود.
)8هزينهآگهيبهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود.
)9متقاضيانميتوانندجهتكسباطالعاتبيشترباشمارهتلفن 02645368536با واحدامورقراردادهاتماسحاصلفرمايند.
تاريخ انتشارنوبت اول 98/8/28:تاريخ انتشارنوبت دوم98/9/5:
خ ش98/8/28 :

عسگري  -شهردار نظرآباد
وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري كهريزك در نظر دارد با استناد به مجوز شماره  621/1316مورخ  98/04/12شوراي محترم اسالمي شهر كهريزك نسبت به اجراي پروژه ذيل اقدام
نمايد.
رديف

شماره رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

1

3030109801

اجراي عمليات زيرسازي اراضي عمارت (پديده  1تا )15

3/200/000/000

160/000/000

لذا از كليه شركتها و پيمانكاراني كه داراي:
الف :اساسنامه و آگهي ثبت شركت مرتبط با موضوع مناقصه
ب :گواهينامه تاييد صالحيت پيمانكاري در رسته مربوطه
ج :گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
د :كد اقتصادي براساس گواهينامه ثبتنام موديان مالياتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند دعوت ميشود پس از چاپ آگهي نوبت دوم از روز
چهارشنبه مورخ  1398/08/29لغايت روز يكشنبه مورخ  1398/09/03با همراه داشتن تصوير مدارك مذكور جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري
 كهريزك  -شهرداري كهريزك  -واحد امور قراردادها مراجعه نمايند( .هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ  1/000/000ريال ميباشد).ضمنا آخرين مهلت قبول پاكت پيشنهاد پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  1398/09/14به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد و تاريخ بازگشايي
پاكات در كميسيون عالي معامالت شهرداري روز شنبه مورخ  1398/09/16ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -3برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/28 :
خ ش98/8/21 :

شهرداري كهريزك

