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رسالت از شکستن تحريم هاي نفتي گزارش مي دهد؛

سرمقاله

عاقبت چه خواهد شد؟

محمدكاظم انبارلويي
خدا حفظ کند آيت اهلل حسن زاده
آملي را و به ايشان عمر طوالني عنايت
معظم له در کتاب الهينامه
فرمايد.
ٌ
صدها دعا دارد از جمله اين دعا که
مي فرمايد« :خدايا! عاقبت چه خواهد
شد ،با ابد چه بايد کرد؟!»
اولياي خدا در بزنگاهي که در برابر اين سوال قرار
مي گرفتند که چه آرزويي داريد؟ مي فرمودند« :عاقبت
به خيري» .امام بزرگوار امت ما هم وقتي در برابر اين
پرسش قرار ميگرفت همين پاسخ را مي فرمود.
خبر مالقات سران فتنه با حضرت آيت اهلل شبيري
زنجاني بهانه اي شد تا يک بار ديگر پرونده فتنه 88
مورد بازخواني قرار گيرد و مخمصهاي که کارگردانان
داخلي و خارجي آن در آن گرفتار آمدند مورد ارزيابي
قرار گيرد .اوال ساحت حضرت آيت اهلل شبيري زنجاني
از همراهي و همگرايي با اهل فتنه پاک است و شکي
در آن نيست .سابقه رفاقت ،موأنست و همراهي وي با
رهبر معظم انقالب و سلوک فکري او در حوزه علميه
قم و آوازه وي در حوزههاي علميه سراسر کشور و
جهان اسالم نشان مي دهد او عمري پاک زيسته است
و مردم ما جز پاکي و صداقت و ترويج اسالم و انقالب
از وي چيزي نديدهاند.
شيطنت اهل فتنه در نشر عکس اين مالقات نشان
مي دهد آنها به دنبال اعتبارجويي هستند ،اعتبار و
حيثيتي که در فتنه  88بر باد رفت و بدون توبه و
بازگشت آنها به خط امام و رهبري و انقالب و پذيرش
جمهوريت و اسالميت نظام ،امکان جبراني براي آن
نيست .عدم انتشار خبر مالقات توسط دفتر آيت اهلل
شبيري نشان مي دهد دسيسه و نيرنگي براي مخدوش
کردن جايگاه مرجعيت صورت گرفته که فعال مورد
بحث اين مقال نيست.
صورت مسئله فتنه  88چيست؟ کارگردانان آن کدام
هستند؟ عمله و اکره آن در داخل و خارج چه کساني
بودند؟ اگر به اين سواالت ،دقيق پاسخ داده نشود ،هم
به تاريخ انقالب خيانت شده است و هم نمي توانيم در
آينده از تکرار آن جلوگيري کنيم.
صورت مسئله اين است که در انتخابات رياست جمهوري
سال  88چهار رجل سياسي و مذهبي ،خود را در معرض
راي ملت قرار دادند.

تيرآمريکاييها به سنگ خورد
محمدعلي صادقي :تحريم هاي نفتي
 80درصد بي اثر شد

ادامه در صفحه2

حنيف غفاري
دونالد ترامپ ،رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا
با استناد به پيروزي نسبي جمهوريخواهان در سنا
( که از ابتدا نيز به دليل ترکيب کرسي هاي مورد
رقابت قابل پيش بيني بود ) ،از تحقق پيروزي
بزرگ! خود در انتخابات مياندوره اي کنگره خبر
داده است .از سوي ديگر ،دموکراتها با استناد به
پيروزي خود در انتخابات مجلس نمايندگان و پايان
دادن به سلطه جمهوريخواهان بر اين مجموعه ،نام خود را به عنوان
پيروز انتخابات مياندوره اي بر زبان مي آورند .فراتر از اينکه چه حزبي
در انتخابات اخير برنده شده است ،در خصوص انتخابات اخير آمريکا
و آثار و تبعات آن بر حوزه سياست داخلي و خارجي اين کشور نکاتي
وجود دارد که نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت :
نخست اينکه حتي در صورت پيروزي مطلق دموکراتها بر سنا و مجلس
نمايندگان ،قرار نبود اتفاق خاصي در حوزه سياست خارجي آمريکا رخ
دهد! همگان به ياد دارند که در سال  2008ميالدي و زماني که اوباما
توانست با استناد به شعار دروغين «تغيير» ،بر جان مک کين از حزب
جمهوريخواه غلبه کرده و راهي کاخ سفيد شود ،مشاوران ارشد اوباما
از جمله زبگنيو برژينسکي ،استراتژيست مطرح آمريکايي تاکيد کردند
که تغيير مسير سياست خارجي اياالت متحده دشوار و در بسياري از
موارد ناممکن است .اين قاعده در خصوص ايران نيز صادق بود .در طول
دوران رياست جمهوري اوباما ،شاهد اعمال ظالمانه ترين تحريمهاي
چندجانبه و يکجانبه عليه کشورمان بوديم .معماري تحريمهاي ايران
و اجرايي کردن آنها از سوي دموکراتهايي صورت گرفت که امروز با
ماسک «مخالفت با ترامپ» وارد ميدان رقابت با وي شده اند!
نکته دوم اينکه اختيارات پيش بيني شده رئيس جمهور در قانون
اساسي آمريکا به گونه اي است که مي تواند به راحتي از حق وتوي
خود در برابر کنگره استفاده کرده و حتي در مواردي ،از اختيارات ويژه
خود در تحميل نظر کاخ سفيد بهره گيرد.با اين حال از دست رفتن
کرسي هاي مجلس نمايندگان به ضرر جمهوريخواهان ،پيامي آشکار
مبني بر عبور بخش مهمي از جامعه آمريکا از «ترامپيسم» محسوب
مي شود .هم اکنون دموکراتها در صددند با استناد به پيروزي در
مجلس نمايندگان ،خود را براي رقابت با ترامپ در انتخابات رياست
جمهوري سال  2020آماده کنند.
نکته سوم اينکه جمهوري اسالمي ايران اساسا حسابي بر پيروزي يا
شکست يکي از دو حزب سنتي آمريکا در انتخابات مياندوره اي کنگره
باز نکرده است .خصومت دموکراتها و جمهوريخواهان آمريکا عليه
ايران و تالش وقيحانه و گسترده اين دو مبني بر تقابل با بنيانهاي
انقالب اسالمي ايران بر همگان به اثبات رسيده است .در اين معادله
تفاوتي ميان جيمي کارتر ،ريگان ،بوش پدر ،کلينتون ،بوش پسر ،اوباما
و ترامپ وجود نداشته و در آينده نيز تفاوتي در اين خصوص وجود
نخواهد داشت .انتخابات مياندوره اي کنگره صرفا بازتابي از چندگانگي
و آنارشي حاکم بر جامعه سياسي آمريکا بود .محروم شدن ميليونها
آمريکايي از حق راي در انتخابات مياندوره اي و خراب شدن عامدانه
دستگاههاي راي گيري در  12ايالت آمريکا ،جملگي پرده از دموکراسي
مطلوب مقامات آمريکايي برداشته است! اين وقايع را بايد در ديل ساختار
انتخاباتي ناعادالنه آمريکا مورد تجزيه و تحليل قرار داد .همگان به ياد
دارند که در انتخابات رياست جمهوري سال  2016ميالدي ،ترامپ
با وجود کسب  3ميليون راي کمتر نسبت به رقيب خود ،با استناد به
ساختار راي گيري ايالتي الکترال به کاخ سفيد راه پيدا کرد! به عبارت
بهتر ،در اياالت متحده آمريکا  ،قاعده «هر شهروند يک راي» جاي
خود را به «بازي هاي محاسباتي سياستمداران پشت پرده»داده است.
حقيقتي که دموکراسي تزيين شده ،اما پوچ آمريکايي را بيش از پيش
به چالش مي کشد.

محمدعلي خطيبي :پيمانهاي دو جانبه
يا چندجانبه راهکاري ب راي دور زدن تحريم ها است
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سروری درگفتوگو با رسالت:

اصالحطلبان نگران تکرار کارنامه کارآمد قالیباف هستند
اصالح طلبان نگرانند اگر هاشمی بر صندلی شهرداری بنشیند چمران بر صندلی شورا خواهد نشست

يادداشت

تأملي بر انتخابات مياندوره اي کنگره آمريکا

محسن قمصري :خريداران نفت اي ران با آمريکا
هم راهي نکردند
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آگهي تجديد مناقصه شماره 97/24

سازمان :شركت حمل و نقل ريلي رجا
موضوع مناقصه :تجهيز سيستم برق  22دستگاه واگن آلمان غربي  32نفره به خطوط انتقال قدرت  660ولت و اصالح سيستم
روشنايي و تهويه آن
محل انجام خدمات :كارگاه تعميراتي كارفرما در تهران مي باشد.
محل دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادها :تهران  -خيابان كريم خان زند  -نبش سنائي  -شركت حمل و نقل ريلي رجا  -طبقه
دوم  -مديريت تداركات  -اتاق  203گروه تامين قطعات و قراردادهاي فني
مهلت دريافت اسناد :تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 97/8/27
مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت  14:00روز چهارشنبه مورخ 97/9/7
ساعت و روز قرائت پيشنهادات :ساعت  15:00روز چهارشنبه مورخ 97/9/7
ميزان سپرده شركت در مناقصه :مبلغ دو ميليارد ( )2/000/000/000ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا يك فقره چك تضميني
بانكي در وجه شركت حمل و نقل ريلي رجا
قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شماره  0108884965005و كد شناسه  173400055نزد
بانك ملي ايران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شركت رجا
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار 97/8/19
دت 97/8/19
م الف 2838

شركت حمل و نقل ريلي رجا

آگهی فروش ملک به صورت مزایده

شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت  262445در نظر دارد نسبت به فروش آپارتمانهای خود به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد و اقساط اقدام نماید .متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر ،هماهنگی
بازدید ملک ،دریافت برگ مزایده ،درخواست شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1397/8/23از ساعت  8صبح الی 16:30با شمارههای ذیل تماس گرفته و جهت انجام
امور مزایده با هماهنگی نماینده شرکت اقدام نمایند .بازگشایی پاکتهای ارائه شده روز شنبه مورخ  1397/8/26ساعت  11در محل شرکت ترنیان سهم به نشانی :تهران ،فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت اهلل کاشانی ،بلوار
شقایق شمالی ،بن بست اول پرواز ،پالک  6صورت میپذیرد.
نوع ملک

تعداد واحد

متراژ واحد ها متر مربع

جمع کل متراژها مترمربع

آدرس ملک

آپارتمان مسکونی

20

از  91الی 124

2254

تهران -منطقه  -22شهرک شهید باقری -ضلع غربی شهرداری
منطقه  -22پروژه آبشار -بلوک  -4طبقات  2الی 5

مالحظات:
-1آپارتمانها به صورت یکجا فروخته میشود.
-2نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط پرداخت جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح زیر میباشد:
نوع خرید

سپرده شرکت در مزایده

حصه نقدی زمان تنظیم مبایعه نامه

حصه نقدی زمان تحویل

تتمه ثمن معامله زمان تنظیم سند

نقدی

 5میلیارد ریال

 %80مبلغ پیشنهادی

 %15مبلغ پیشنهادی

 %5مبلغ پیشنهادی

نوع خرید

سپرده شرکت در مزایده

حصه نقدی زمان تنظیم مبایعه نامه

تتمه ثمن معامله بصورت اقساط  8ماهه

زمان تنظیم سند

اقساطی

 5میلیارد ریال

 %25مبلغ پیشنهادی

 %70مبلغ پیشنهادی

 %5مبلغ پیشنهادی

-3رعایت کامل مفاد شرکت در مزایده الزامی میباشد.
-4میزان سپرده شرکت در مزایده برابر با  5میلیارد ریال بوده که میبایست اصل فیش واریزی به شماره حساب  172831417419891نزد بانک توسعه تعاون شعبه آیت اهلل کاشانی به نام شرکت ترنیان سهم در هنگام ارائه
پیشنهاد ،تحویل گردد .الزم به ذکرست که در صورت برنده شدن در مزایده ،مبلغ سپرده مذکور بخشی از حصه پرداخت نقدی در زمان تنظیم مبایعه نامه منظور میگردد.
-5ارائه مستنداتی مبنی بر توانایی خرید ملک مذکور از جانب شرکت کنندگان در قالب گزارش حساب مورد تایید بانک ،اوراق و اسناد معتبر دولتی یا ضمانت نامه بانکی در مزایده الزامی بوده و در صورت عدم ارائه
مستندات مورد نیاز ،شرکت کننده از اعتبارسنجی جهت انجام خرید و شرکت در مزایده خارج میگردد.
-6پیشنهادهای فاقد سپرده ،مخدوش ،مبهم ،مشروط و خارج از مدت از درجه اعتبار ساقط است.
-7فروش ملک با وضعیت موجود بوده و بازدید از ملک مورد نظر و آگاهی از تمامی شرایط از قبیل تحویل ،متریال مورد استفاده ،امکانات و سایر اطالعات الزامی میباشد.
-8شرکت ترنیان سهم در رد یا پذیرش درخواستها در هر مرحله دارای اختیار میباشد.
-9در شرایط مساوی بودن قیمتهای پیشنهادی ،اولویت با فروش نقدی است.
-10ودیعه نفرات سوم و بعد از آن پس از اعالم نتایج از روز یکشنبه مورخ  97/8/27در محل شرکت با در دست داشتن اصل رسید و ارائه آن به شخص متقاضی یا نماینده قانونی وی(با در دست داشتن مدارک شناسایی
و معرفی نامه) مسترد خواهد شد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند با شماره تلفنهای  44968872یا شماره (09115587393آقای امینی) تماس حاصل نمایند.
تاريخ انتشار 97/8/19
خت 97/8/19

شرکت ترنیان سهم

صفحه2

روايت يك كابوس س ي ساله در خانه سينما برگزار شد
جشنواره بي نالمللي فيلم سليمانيه

يادداشت
نبرد با يک حکمراني دقيق و متعهد

تفاوت ما و آمريکا

سيد احسان خاندوزي
فوکوياما در کتاب اخيرش يعني «نظم و زوال سياسي» در شرايطي
صحبت از زوال بوروکراسي و ماشين اجراي سياستهاي آمريکا
مي کند که مالک و ميزانش کارآمدي بخش بازار ،بيزينس و فناوري
آمريکاست .انصاف اين است که در مقايسه با بسياري از بوروکراسي ها
(غير از الگوهاي پيشرو مانند آلمان و ژاپن) ،دولت اياالت متحده يک
سروگردن دقيق تر و متعهدتر است و مقاومت در برابر چنين خصمي،
نيازمند دقت و تعهد حکمراني ايران است .اجازه دهيد منظور از دقت
و تعهد را با يک مثال اخير بيان کنم.
يک ساعت بعد از سخنراني ترامپ براي خروج از برجام در  18ارديبهشت  ،1397خزانه داري
آمريکا سند مفصل و دقيقي از تحريم هايي که در  90روز و  180روز بعد کليد مي خورد،
ارائه کرد که حاکي از هفته ها تالش کارشناسان دولت اياالت متحده براي آماده کردن اسناد
پشتيبان سخنراني ترامپ بود .از همان زمان رايزني هاي غيررسمي و گسترده آمريکايي ها براي
منصرف ساختن شرکاي تجاري ،مالي و ارزي ايران شروع شد ،به نحوي که پيش از  90روز،
سختي دسترسي ما به ارز و اعالم انصراف شرکتهاي خودروسازي و غيره شروع شد.
کاهش خريد نفت نيز چند هفته قبل از مهلت  180روزه آغاز شد .اگر هم کشورهايي به هر
دليل امکان پيروي از تحريمهاي نفتي در نيمه آبان را نداشتند ،رسما به آنها معافيت موقت
داده شد تا حريم مصوبات آمريکا خدشه نبيند و قبح تمکين نکردن به قوانين آمريکا شکسته
نشود (اين درس مهمي براي حاکميت قانون است) .پس از غروب  180امين روز و در اولين
ساعت کاري  5نوامبر در غرب آمريکا (ساعت  17به وقت تهران در  14آبان  )1397اسناد
جديد خزانه داري آمريکا حاوي صدها شرکت ،نهاد و بانک تحريمي که وارد ليست SDN
شده اند ،روي سايت خزانه داري قرار گرفت .فهرستي که گرچه دو ،سه اشتباه دارد اما اين حجم
از اطالعات ريز به تفکيک انواع برچسب (تگ) قانوني ،از جديت نظام حکمراني آنها حکايت
دارد .سيستمي که با اغراق مي توان گفت مثل ساعت يا موتور ،دقيق کار مي کند و اگر  6ماه
قبل وعده اي مي دهد ،در اولين ساعت کاري روز موعود به آن وفا مي کند.
اين روند را مقايسه فرماييد با اينکه رئيس جمهور محترم ما دقايقي بعد از خروج آمريکا از
برجام در تلويزيون حاضر شد و چند هفته به اروپا فرصت داد تا با ديپلماتهاي ايراني ،برنامه
ي تداوم منافع اقتصادي ايران از برجام را تدوين نمايند .بگذريم از اينکه چنانچه يک سوم اين
انرژي براي شرکاي منطقه اي و آسيايي صرف مي شد و اگر يک سوم ديگر نيز براي برنامه
داخلي ضدتحريم هزينه مي شد ،احتماال دستاورد ،چشمگيرتر در پي داشت.
به هر حال وقتي به جاي چند هفته ،دوره  180روزه تحريم ها رو به پايان رفت و جز اظهارات
ديپلماتيک مثبت ،گام عملي جدي از اروپا محقق نشد ،خبري منتشر شد که  SPVيا کانال
خاص ارتباط مالي ايران و اروپا ،گرچه در مهلت  180روز آغاز به کار نمي کند اما به نحو
نمادين پيش از  14آبان افتتاح خواهد شد 14 .آبان هم گذشت ،نه از افتتاح نمادين با اروپا و
نه از شروع واقعي با روسيه و چين و ترکيه خبري نشد و البته کارگران مشغول کارند.
طي اين  6ماه مجلس قانون دقيقي در نحوه مواجهه با تحريم ها تصويب نکرده و دولت نيز
سندي همتراز اسناد تحريمي خزانه داري منتشر ننموده ،تنها سازمان برنامه و بودجه به کمک
دستگاه ها 12 ،برنامه مقابله با تحريم تدوين کرده که به صورت محرمانه نزد مقامات کشور باقي
مانده است و مشخص نيست با چه درصدي از جديت ،تحقق مي يابد يا تنها متن سياهي روي
کاغذ سپيد باقي مي ماند؟ شايد االن منظور از دقت و تعهد حکمراني را بهتر دريافته باشيد.
تصريح کنم که غرض از اين نوشتار نه بزرگنمايي دشمن ملت يعني آمريکاست و نه تضعيف
روحيه دوستان داخلي و بدبيني در خصوص نتايج تحريمها ،بلکه توجه دادن به نقاط اصالح
است در اليه حکمراني .هماوردي با حريف پوالدپنجه ،شيوه خودش را مي طلبد و البته پس
از تمام کوشش در مسير اين تدابير است که به يمن نيات پاک ،بايد توکل و چشم اميد به
امدادهاي حق داشت ،اما زهي خيال باطل اگر توکل ،بدون کاربست نظام اسباب و علل باشد!
واقعيت آن است که بهترين سياستهاي پولي و تجاري و ارزي اگر در حکمراني بي کيفيتي
اتخاذ شود ،اثربخشي نخواهد داشت .کيفيت حکمراني بويژه در شرايط نبرد اقتصادي بايد
به گونه اي باشد که فعاالن اقتصادي و جامعه ،پيام جدي بودن ،تعهد ،قابل پيش بيني بودن،
نفوذناپذيري و انضباط آهنين دريافت کنند .براي اين هدف الزم است هر قانون يا تعهدي در
اليه حکمراني ،اوال توام با کارشناسي دقيق و دورانديشي پيشيني باشد و ثانيا زماني که به
صورت رسمي بيان يا تصويب شد ،با قطعيت جامه عمل بپوشد.
ترکيب دورانديشي نظري و قاطعيت عملي است که به کاميابي سياستها منجر مي شود
چنانکه رسول اکرم فرمود :الظفر بالحزم و الجزم(.پيروزي با دور انديشي و اراده استوار به دست
مي آيد) .در مقابل تحريم کنندگاني که چون ساعت ،دقيق و جدي کار مي کنند ،از دولت
و مجلس توقع «برگرداندن حيثيت برباد رفته مصوبات» و «حاکميت قانون» است ،نه صرفا
لفاظي جسورانه و شعار و لحن قاطعانه .اين مهم زماني حاصل مي شود که به جاي مالکهاي
فاسد و جناحي ،معيار ارزيابي مجلس و رئيس دولت از عملکرد وزراء و سازمان برنامه ،روساي
بانکهاي دولتي و بانک مرکزي ،مديران عامل شرکتهاي دولتي و ساير مقامات اقتصادي،
عمل به قوانين مقاومتي و تکاليف ضدتحريمي باشد .اگر چنين خط کشي بر سر حکمراني
باشد ،مسئوالن به مرور مي آموزند که تنها عملکرد دقيق ،منضبط و متعهد به قانون است که
بقاء و ارتقاي آنها را تضمين مي کند .چقدر از اين تصوير ،دوريم و چقدر به آن ،محتاج.

