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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

آيت اهلل نوري همداني:

مردم مي خواهند
ارزاني را در سر
سفره خود ببينند

محمدجواد ظريف:

آمريكا سياست خارجي
خود را براي حمايت از
تروريسم حراج كرده است
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ابراهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

اعاده اموال نامشروع،چالشدولت اشرافي است
اش راف عليه نظام ،شمشير را از رو بست هاند

طبقه مرفه به حد و حدودي اكتفا نم يكند

وقتي اش راف يگري زياد شد ،عدالت معنا ندارد

صفحه4

سرمقاله

فراتر از يک دروغ!

حنيف غفاري
در سالروز حادثه  11سپتامبر سال ،2001
همچنان مقامات دو حزب دموکرات و
جمهوريخواه آمريکا در قبال اين حادثه
سکوت کرده و از افشاي ابعاد پشت پرده
و پنهاني آن اجتناب مي کنند  .به عبارت
بهتر 11« ،سپتامبر»،بيش از آنکه يک
حادثه يا فاجعه در حوزه امنيت داخلي آمريکا محسوب شود،
به يک «خط قرمز امنيتي» در اين کشور تبديل شده است.
بوش پسر ،اوباما و ترامپ هر سه نسبت به اين خط قرمز پايبند
بوده و کمترين سخني در خصوص علل و عوامل پشت پرده
شکل گيري اين حادثه بر زبان نمي رانند .آنچه در اين معادله
کمترين اهميتي براي مقامات آمريکايي ندارد ،جان شهروندان
اين کشور مي باشد تا آنجا که متهمان اصلي اين حادثه يعني
سعوديها ،همچنان مشغول باج دهي نفت و دالر به کاخ سفيد
براي الپوشاني اين موضوع هستند!
با گذشت حدود  17سال از حادثه  11سپتامبر  ،2001اين
حادثه همچنان به يک «نقطه ابهام» در نزد شهروندان آمريکايي و
مخاطبان بين المللي تبديل شده است .فرضيه غالب اين است که
انهدام برج هاي دوقلو،محصول و ترکيبي از «تفکر نومحافظه کارانه
آمريکايي» و « اقدام و عمليات سعودي ها »بوده است .نومحافظه
كاران افراطي با طراحي و اجراي پروژه  11سپتامبر ،از آن حادثه
خودساخته به عنوان دستمايه اي جهت حمله به افغانستان و
عراق استفاده كردند،اما امروز عامالن واقعي اين حادثه بايد در
خصوص حادثه  11سپتامبر پاسخگو باشند.هنوز به ياد داريم
كه هرگاه بوش پسر و توني بلر در برابر هجمه خبرنگاران و افكار
عمومي جهان در خصوص داليل حمله به عراق و افغانستان قرار
مي گرفتند بالفاصله آدرس برجهاي دوقلوي منهدم شده در
نيويورك را مي دادند«.برج هاي دوقلوي نيويورک» ،اسم رمز
حضور نظامي بلند مدت اياالت متحده آمريکا در غرب آسيا و
شبه قاره هند بوده است.
ادامه در صفحه2

غالمرضا انبارلويي
 -1در دقيقه  90پايان تصدي دولت اصالحات به معاون
اولي جناب عارف رئيس فعلي فراكسيون اميد در مجلس
فعلي دولت چنين تصويب مي كند :
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1384/4/26بنا به
پيشنهاد شماره  21609مورخ  1384/4/12معاونت
حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و به استناد تبصره
( )5ماده ( )69قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت  -مصوب  - 1380تصويب نمود:
حق استفاده  628هكتار از پالك ثبتي  187/11واقع در بخش ثبتي كهريزك
شهرستانتهرانباشرايطزيربهموسسهآستانمقدسحضرتامامخميني(ره)
واگذار مي گردد:
الف -با توجه به مفاد تبصره ( )5ماده ( )69قانون تنظيم بخشي از مقررات
مالي دولت اين واگذاري راجع به حق استفاده است و مجوزي براي مالكيت
ايجاد نمينمايد.
ب -واگذاري موضوع بند الف به مدت سي سال و مشروط به تداوم فعاليت
مي باشد .تمديد حق استفاده ياد شده براي دورههاي بعد يا اولويت براي
موسسه منوط به تصويب كميسيون مستندسازي و تعيين بهرهبردار (معاونت
حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور) خواهد بود.
ج -نظارت بر تداوم فعاليت بر عهده وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور
اراضي) مي باشد كه موظف است در ابتداي نيمه دوم سال آخر هر برنامه
توسعه پنج ساله كشور عدم انحالل و تداوم فعاليت آن را تاييد و مراتب
استفاده مطلوب از محل واگذاري را به كميسيون گزارش نمايد.
د -در صورت انحالل يا تغيير اهداف و موضوع فعاليت موسسه (با تاييد
دستگاه ناظر) حق استفاده مزبور ساقط مي گردد.
هـ-حقاستفادهباقيدشرايطفوقدرصفحهتوضيحاتسندمالكيتبرايموسسه
از سوي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور قابل درج خواهد بود)1(.
 -2تدقيق در بندهاي  5گانه مصوبه فوق نشان ميدهد كه واگذاري حق استفاده اين
 628هكتار مطلق نبوده و مقيد است به اوال به مدت محدود  30سال ثانيا نظارت
وزارت كشاورزي و لزوم تاييد استفاده مطلوب از اراضي كه كاربري آن كشاورزي
بوده و اال نظارت وزارت كشاورزي و سازمان امور اراضي بر آن معنا نداشته است.
 -3اكنون كه در سال  97هستيم از آن  30سال مطروحه در بند ب مصوبه دولت
اصالحات  13سال است سپري شده است اما بر سر اين اراضي  628هكتاري در
طي اين مدت چه آمده است ؟آيا پس از پايان مدت  30سال اين امالك دولتي
به دولت بازگردانيده خواهد شد؟ يا با احداث صدها اعياني از يد دولت هم اكنون
خارج شده است ،كداميك؟
 -4آيا آن مهلت  30ساله  13سال ديگر تمديد خواهد شد؟ تمديد حق استفاده
مازاد بر  30سال وفق بند ب مصوبه منوط به تصويب كميسيون مستندسازي
و تعيين بهرهبردار است .كميسيون مذكور بايد مراتب استفاده مطلوب از محل
واگذار شده را از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كند تا دوره حق استفاده را 30
سال ديگر تمديد كند .آيا چنين گزارشي از سوي اين وزارتخانه وفق بند ح مصوبه
كه بايد در ابتداي نيمه دوم هر برنامه پنج ساله تداوم فعاليت كشاورزي اراضي
مذكور را تاييد كند به آن كميسيون ارسال شده است؟برنامه چهارم و پنجم تمام
شد اكنون در سال دوم برنامه ششم هستيم.
 -5رهگيري وضعيت پالك ثبتي  187/11به مساحت  628هكتار موضوع مصوبه
نشان از مخالفت كارگروه به ماهو كميسيون تخصصي مسكن و شهرسازي متشكل
از رؤسا و نمايندگان  13دستگاه اجرايي از جمله رئيس سازمان جهاد كشاورزي
استان به شرح زير دارد.
نامه شماره 36/11540مورخ 87/7/30فرمانداري شهرستان ري در خصوص
درخواست معاونت امالك و مستغالت مقدس حضرت امام (ره) مبني بر
احداث مجموعه كارگاههاي كوچك ،بارانداز و انبار حمپورك در پالك ثبتي
 187/11به مساحت  628900متر مربع واقع در اراضي روستاي حمپورك
از توابع شهرستان ري مطرح و با مورد درخواست به دليل مصوبات قبلي
كارگروه مربوط به انبارهاي فجر تهران و ري در منطقه مخالفت گرديد.
ادامه درصفحه 4

رئي سجمهور:

سرمشق ما در جنگ
اقتصادي دشمن
عاشوراست

9

پوتين:

روسيه و چين پول ملي
خود را جايگزين دالر
ميكنند

10

افشار:

مصوبات ستاد
مبارزه با مواد مخدر
ضمانت اجرايي ندارد

درسايترسالتبخوانيد

زهرا ممتاز قمشهاي در گفتوگو با رسالت:

آي تاهلل جوادي آملي:

آي تاهلل سيستاني:

عزاداران ،حسيني بينديشند
و زينبي قيام كنند

منبرحسيني
امتداد قيام عاشوراست

صفحه2

يادداشت

قبح تغيير كاربريها چگونه ميريزد؟!

3

آي تاهلل مكارم شيرازي:

صفحه3

سپاه درصف مقدم پشتيباني
از نظام است

صفحه3

عوامل وهابي براي تغيير ساختار مذهبي بصره ،خيز برداشته اند
آمريکا و رژيم صهيونيستي و عربستان رصد شده است ،از سوي
ديگر طي سه سال گذشته سفارت عربستان در بغداد بازگشايي شد و
اين سفارت به کانون توطئه عليه وحدت اين دو کشور تبديل شده و
براين اساس از مدتها پيش مسئله ضربه زدن به وحدت ملت عراق و
همبستگي دو ملت در دستور کار عربستان قرار گرفته است.
هاني زاده با بيان اينکه از مدتها پيش عوامل وهابيت با شکل
و شمايل جديد ،خيز بلندي براي تغيير ساختار مذهبي بصره
برداشتند ،افزود :آنها در ميان جوانان بصره نفوذ کرده اند
بنابراين عربستان ،آمريکا و رژيم صهيونيستي که از مدتها پيش
جريان سازي هاي زيادي از طريق رسانه هاي خود عليه اين دو
ملت آغاز کردند ،طرح مسائل اخالقي در مورد اتباع عراقي که به
ايران سفر مي کنند و ايرانياني که به عتبات سفر مي کنند ،در
دستور کار اين مثلث شوم قرار گرفت.
وي ادامه داد :به نظر مي رسد عوامل ديگري هم در جريان هاي
سياسي عراق وجود دارند که به ابزار اجرايي عربستان تبديل شده اند

برنامه مراسم نمازجمعه  23شهريورماه  97در دانشگاه تهران

با عرض تسليت به مناسبت ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان حضرت اباعبدا...الحسين
عليهالسالم ،نماز عبادي  -سياسي جمعه  23شهريورماه به امامت حجتاالسالم والمسلمين
صديقي و سخنراني سردار محمدرضا يزدي فرمانده محترم سپاه محمد رسولا(...ص) و آقاي
دكتر پيرحسين كوليوند مشاور محترم وزير و سرپرست سازمان اورژانس كشور در دانشگاه
تهران برگزار ميشود.
الما ...مجيد
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  11:40با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت آياتي از ك 
توسط آقاي وليا ...پوراحمدي ادامه مييابد و در ادامه آقاي دكتر كوليوند به مناسبت «26
شهريور ،روز اورژانس و فوريتهاي پزشكي» و سردار يزدي به مناسبت «هفته احياء امر معروف
و نهي از منكر» سخنراني مينمايند.
تاريخ انتشار97/6/22 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/6/22 :

وزارت جهاد كشاورزي

تا نفوذ عربستان در مناطق شيعه نشين به ويژه در بصره و ناصريه
افزايش پيدا کند.
کارشناس مسائل غرب آسيا با تاکيد بر اينکه حرکت اخير برآيند يک
سناريوي از پيش تعيين شده است ،گفت :برمبناي اين سناريوي از
پيش تعيين شده؛ عوامل حزب بعث که در بدنه نيروهاي مسلح و
دولت عراق هم نفوذ دارند ،تظاهرات را به سمت دشمني با ايران
هدايت و مردم را براي حرکت به سمت کنسولگري عراق تشويق
کردند.وي يادآور شد :اين حرکت از پيش طراحي شده بود و
دستهاي پشت پرده تالش دارند همچنان به موضوع وحدت ملت
ايران و عراق صدمه بزنند .به گفته وي هم عناصر حزب بعث در
داخل و هم ندانم کاري و بي تدبيري برخي جريان هاي سياسي
شيعه ،در کنار توطئه هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي و عربستان
در شکل گيري اين حادثه دخيل بوده است و نبايد از اين توطئه ها
برداشت اشتباهي داشت زيرا دشمنان ما همواره به دنبال ايجاد
تفرقه و شکاف بوده اند.

جناب آقاي مهندس نعمتزاده
شهردار محترم كهريزك

مصيبت وارده درگذشت برادرزاده گراميتان را تسليت ميگوييم ،از
خداوند منان علو درجات و رحمت واسعه را براي آن مرحوم و صبر و
شكيبايي را براي خانواده محترم و بازماندگان مسئلت داريم.
داود هدايي  -سرپرست روزنامه رسالت
در جنوب و جنوب شرق استان تهران
مصطفي هدايي  -رئيس سازمان بسيج رسانه سپاه حضرت
سيدالشهداء(عليهالسالم) استان تهران و كليه پرسنل اين مجموعه

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي
خدمات حمل و نقل كاالهاي اساسي

نوبت دوم

شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  8آذربايجان غربي در نظر دارد مناقصه عمومي حمل و نقل كاالهاي اساسي
گندم -برنج -شكر -دانههاي روغني و ساير كاالهاي تكليفي شامل روغن آماده مصرف -قندو شكر و  ...خود را
داخل و خارج از استان آذربايجان غربي را 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 ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در
مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/6/24ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/6/31
مهلت زماني ارائه پيشنهاد ساعت  14روز سهشنبه تاريخ 97/7/10
زمان بازگشايي پاكتها ساعت  10صبح روز چهارشنبه تاريخ 97/7/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس آذربايجان غربي -اروميه -خ شهيد اميني -شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  8و تلفن 04433461090
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 02141934

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/21
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/22
خ ش 97/6/21

اقتصاد ما در برابر تحريم تاب آور است
كشور ما سرشار از منابع توليد است

يادداشت

حسن هاني زاده در گفتوگو با رسالت:

حسن هاني زاده در گفتوگو با رسالت گفت :از مدتها پيش عوامل
وهابيت با شکل و شمايل جديد ،خيز بلندي براي تغيير ساختار مذهبي
در بصره برداشته اند و در ميان جوانان اين شهر نفوذ کرده اند.
حسن هاني زاده اظهار کرد :حادثه اي که اخيرا در شهر بصره و
جنوب عراق رخ داد و طي آن عده اي آشوب طلب به کنسولگري
ايران حمله کردند و پرچم مقدس جمهوري اسالمي ايران را
آتش زدند يکي از حوادث دردناکي است که در طول سالهاي
اخير اتفاق افتاد.
وي ادامه داد :در تجزبه و تحليل اين رخدادها چند عامل دخالت
دارند؛ همان طور که مي دانيد از مدتها پيش روابط ايران و عراق
از حوزه روابط ديپلماتيک خارج شد و به رابطه ميان دو ملت
تبديل شد و اربعين حسيني نماد حرکت پرشور و همبستگي
ملي دو ملت است.
کارشناس مسائل غرب آسيا تصريح کرد :ضمن اينکه حجم صادرات
ايران ساالنه بالغ بر  10ميليارد دالر است و همه اين ها از سوي

تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو
توجه به بخش تعاون است

شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه  8آذربايجان غربي

فرزند روحاني و جسماني اميرالمومنين

(ع)

تاريخ ايران پس از انقالب اسالمي پر است از گروههاي چماق به
دستي که گاهي با کنايه زبان مخالفين خود را مينواختند و زماني
ديگر که فضا برايشان مهيا شد تفنگ را جايگزين آن ساختند!
 ۲۰شهريور  ۱۳۶۰آيتاهلل اسداهلل مدني امام جمعه تبريز بعد از
اقامه نماز توسط يکي از منافقين به درجه رفيع شهادت رسيد،
امام خميني(ره) در پيامي ايشان را فرزند روحاني و جسماني
اميرالمومنين (ع) خطاب و تاکيد کردند با اين ترور سند جنايت
منحرفان و منافقان به ثبت رسيد.
درباره شهيد آيتاهلل مدني و ويژگيهاي بارز شخصيتي ايشان از مبارزه عليه رژيم
ستمشاهي تا تالش در سنگر خطبه و خطابه براي افشاگري عليه ضد انقالب داخلي و
دشمن خارجي بسيار ميتوان نوشت ولي آنچه که امروز پرداختن به آن در سالگرد اين
شهيد ضروري به نظر ميرسد ،زبان چماق و ترور است که گروهها و گروهکها از آن
براي از ميدان به در کردن منتقدين خود استفاده کردهاند.
واژگان هرازگاهي چماق ميشوند تا گروهي با استفاده از آنها رقيب را از صحنه خارج کرده
و خود مياندار شوند ،تاريخ ايران پس از انقالب اسالمي پر است از گروههاي چماق به
دستي که گاهي با کنايه زبان مخالفين خود را مينواختند و زماني ديگر که فضا برايشان
مهيا شد چماق زبان را کنار گذاشته و گلوله و تفنگ را جايگزين آن ساختند!
ابوالحسن بنيصدر نخستين رئيسجمهور و گروهکهاي حامي او از جمله «منافقين»
در ماهها و سالهاي ابتدايي پيروزي انقالب بسيار از واژه «چماق» و «چماقداري»
بهره ميبردند و منتقدين خود را به اين عنوان منتسب و مورد حمله قرار ميدادند ،به
عنوان نمونه بنيصدر در سخنراني  ۱۴اسفند  ۱۳۵۹منتقدين خود را چماقدار خوانده
و گفته بود« :ترجيح ميدهم امروز به دست چماقداران تبهکار کشته بشوم بلکه رسم
چماقداري در اين کشور از ميان برود!»
بني صدر در اين سخنراني منتقدين خود را تهديد به برخورد سخت نيز کرده بود ،او با
تکرار عنوان «چماقدار» گفته بود« :از شما مردم خواهم خواست که يک بار براي هميشه
اجتماعات خودتان را از وجود چماق به دستاني که ميخواهند جمهوري را به لجن وجود
خودشان بيااليند پاک کرده و آنان را تنبيه کنيد)۱(».
رئيسجمهور وقت در سخنراني  ۱۴اسفند خود که حدود  ۲ساعت طول کشيد از برخي
نهادهاي انقالبي که گفته شد افرادي از آنها براي اخالل در سخنراني و قطع شبکههاي
بلندگو به دانشگاه آمده بودند به عنوان منابع چماقدار نام برد)۲( .
البته بنيصدر پيش از اين سخنراني طي سخنان ديگري در  ۲۷ارديبهشت  ۱۳۵۹و در
تبريز نظر ديگري درباره منشأ چماقداري ابراز داشته بود ،وي در اين سخنراني خطاب
به ضد انقالب گفته بود« :اگر شما حرف و خواست يک ملت را شنيدهايد من با اطمينان
آنرا به شما ميگويم که ما بنا نداريم درسهاي گذشته را تکرار کنيم و اجازه بدهيم با
استفاده از چماقداران چپ و راست موجوديت انقالب ما به خطر بيفتد ملت ما را انتخاب
کرده است تا با قاطعيت تمام پاسداران اين جمهوري باشيم پاسداران تماميت ارضي
ايران و پاسداران استقالل و آزاديهاي مردم باشيم)۳(».
با همه اين اوصاف شهيد آيتاهلل مدني پس از غائله  ۱۴اسفند  ۱۳۵۹به اتهام زنيهاي
بنيصدر و گروهک نفاق به زيبايي پاسخ ميگويند و ماهيت حقيقي چماقداران را افشا
ميکنند چماقداراني که در  ۲۰شهريور  ۱۳۲۰ايشان را در محراب نماز به شهادت رسانده
و به فرموده امام امت سند جنايت خود را به ثبت رساندند.
 ۲۵اسفند  ۱۳۵۹شهيد آيتاهلل مدني نماينده امام و امام جمعه تبريز طي سخناني
ماهيت حقيقي چماقداران را افشاکرده و گفتند« :چماقدار کسي است که مسيري غير
از مسير يک جامعه اسالمي دارد».
شهيد آيتاهلل مدني در اين سخنان غائله  ۱۴اسفند  ۱۳۵۹را بسيار زننده خوانده و تصريح
کردند« :قضاوت را به عهده خود ملت ميگذارم تا چماقدار را بشناسند ولي در مورد
چماقدار بايد دانست چماقدار کسي است که برخالف يک مجتمع اسالمي گام بر ميدارد،
مثال مجتمع اسالمي يک شعاري دارد يک برنامهاي دارد و آن وقت هر کس که بر خالف
اين شعار و برنامه بيايد و شعار و برنامهاي را مطرح کند او چماقدار است».
ايشان ادامه دادند« :چنانچه در نماز جمعه گفتيم ،چماقدار کسي است که مسيري غيراز
مسير مجتمع و يک جامعه انقالبي و اسالمي دارد ،مثال زمان طاغوت که قدرت داشتند
و هر کسي را که مخالفشان بود به نام چماقدار ميزدند و ميگرفتند ،مسلمانها برنامه
و هدفي دارند و هر کسي که بخواهد بر خالف اين برنامه و هدف ،برنامه و هدفي ديگر
را به مردم تحميل کند ،اين چماقدار و چماقداري است».
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