طلوع طلعت خاتم المرسلين
و ميالد مهر دانش و ديانت  ،امام جعفر صادق
(ص)

(ع)

مبارك باد

سه شنبه  14آذر  16 1396ربيع االول  5 1439دسامبر  2017سالسي و دوم شماره12 9098صفحه تك شماره 5000ريال

ما بايد منتقد وضع موجود باشيم
حجت االسالم والمسلمين سيدعلي خميني در جمع دانشجويان :

اگر از وضع موجود دفاع كنيم
جامعه از ما عبور مي كند

امام يك منتقد
آرمانگ راي پيش ران بود

ما نبايد پرچم نقد را رها كنيم
چون با آرمانها فاصله داريم

رئيس قوه قضائيه:

بشريت امروز
نيازمند تعاليم انبياست

صدها شبه نظامي وابسته به صالح خود را تسليم کردند
بخش سياسي خارجي:انتشار اخبار مربوط به کشته
شدن علي عبداهلل صالح  ،رئيس جمهور سابق يمن که
طي روزهاي اخير به اصلي ترين مهره آل سعود در يمن
تبديل شده بود ،شوک سنگيني را به حاميان کودتاي
اخير در صنعا وارد ساخته است .عربستان که در ميدان
نبرد عليه انصاراهلل و ارتش و نيروهاي مردمي يمن شکست
خورده است ،طي روزهاي اخير سعي داشت از طريق القاي
اختالف ميان گروههاي يمني ،از اين آب گل آلود به سود
اهداف خود ماهيگيري کند .با اين حال در نهايت رياض
شکست سنگيني را پذيرفت .متاسفانه بازي علي عبداهلل
صالح در زمين عربستان  ،بدترين خطاي ممکن از سوي
وي محسوب مي شد.
رئيس جمهور سابق يمن که به تازگي به دولت وحدت
ملي يمن پشت کرده بود و با خيانت به يمن ،به عربستان
نزديک شده بود ،کشته شد .رسانههاي عربي به نقل از
منابع خبري دولت وحدت ملي خبر داردند ،علي عبداهلل
صالح ،عارف زوکا معاون وي و ياسرالعواضي دبيرکل حزب
موتمر ،در حال فرار با خودروي زرهي به سوي استان
مأرب و در اطراف صنعا کشته شدهاند .همچنين برخي
منابع خبري گزارش ميدهند ،نيروهاي انصاراهلل مقر
علي عبداهلل صالح را به کنترل خود در آوردهاند.
پس از انتشار خبرهايي درباره کشته شدن علي عبداهلل
صالح ،خبرها از توقف درگيري و تيراندازي در صنعا
ادامه در صفحه 9
حکايت دارد.

»

سه نسخه براي احياي
جنبش دانشجويي

ي حيدري
دکتر حامد حاج 
از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
hajiheidari@PhiloSociology.ir
ديگر نميتوان از عنوان سنتي و مرسوم «جنبش دانشجويي» استفاده
کرد؛ وخامت حال سياست دانشجويي به حدي است که ديگر اطالق عنوان
«جنبش» به آن دقيق نخواهد بود .گمان ميکنم امروز بر هيچ کس پوشيده
نيست که جريانهاي سياسي دانشجويي در حال حاضر ،ارتباط مؤثري
با مردم ندارند ،و بهترين نسبت آنها با مردم به بيش از دو دهه پيش باز
ميگردد که آن هم تا حد زيادي مرهون وجهه نافذ جنبش واقعي دانشجويي
در مقطع انقالب بوده است .آنچنان سهم دانشجويان و طالب حوزههاي
علميه در وقوع انقالب و سپس تأسيس نهادهاي انقالبي پر رنگ بود که
بيراه نيست اين انقالب را انقالب «حوزه و دانشگاه» بناميم .ولي امروز ،نه
نقش طالب در پيشتازي ابتکارات سياسي به آن درخشندگي است که بود،
و نه دانشگاه و بايد براي احياي اين نقش ،فکري کرد.
نقشي که طلبهها و دانشجويان ميتوانند در پيشبرد ابتکارات و راهحلهاي
سياسي کشور ارائه دهند ،از سوي هيچ يک از اقشار ديگر قابل انجام نيست.
آنها ضمن اينکه اطالعات و اشراف نسبتاً خوبي به دانش و معلومات
الزم براي حل مسائل جامعه دارند ،در عين حال ،بند و بسطهاي زندگي
فردي و اجتماعي و حرفهاي ،هنوز به پاي آنها محکم نشده و ميتوانند
فارغ از محافظهکاريهاي معمول در ساير اقشار ،ذهن و فکر خود را به
سوي آرمانها رها کنند ،و مسيرهاي جديد بگشايند .هر جامعهاي براي
حفظ بالندگي الزم براي برخورد با طرح مسائل نو به نو به چنين قشر
پيشرويي نياز دارد.
پس ،هم جامعه به «جنبش دانشجويي» که ديگر نيست احتياج دارد ،و هم
دانشجويان براي پيشبرد راه حلهاي خود نياز به مردم دارند .پس ،چيزي که
در قلب مشکل امروز نسبت دانشجويان و مردم حضور دارد ،فقدان ارتباط
بين اين دو نياز است؛ هر دو نياز وجود دارند ،ولي ارتباطي ميان آنها برقرار
نميشود .براي اصالح اين وضع و حال ،سه توصيه و راهحل داريم:
 -۱هميشه به مردم راه حل ارائه دهيد ،نه شرح مشکالت
يک دشواري مهم در کار فکر سياسي دانشجويي طي اين چند سال اخير
اين است که آنها بيشتر در کار انتقاد و زاري و نق و نق هستند ،تا ارائه
راه حل .مشکالت ،اسباب خوشحالي هيچ کس را فراهم نميکنند و طرح
مشکالت الينحل نزد مردم باعث ميشود که مآالً اذعان کنيد که شما هم
وظيفه خود را درست انجام ندادهايد؛ پس جايي براي اعتماد ميان مردم
و ما وجود ندارد ،وقتي که مدام خودمان هم عم ً
ال اذعان داريم که ريشه
مسائل را درک نميکنيم ،يا از آن بدتر ،وظيفه خود را در قبال رفع آنها
انجام نميدهيم .هر انتقادي بدون طرح راهحل ،مآالً به معناي اعتراف
منتقد به کمکاري خودش نيز هست .اگر دانشجويان براي حل مسائل
مهمي همچون فساد ،و نارساييهاي اقليمي و محيط زيست ،و مسائل
بين الملل ،و دغدغههاي سياست داخلي ،راه حلي ندارند ،پس مردم،
ناباورانه ،خواهند پرسيد که چه کسي راه حلي خواهد داشت؟ فضاي
منفيبافي و انتقاد بيپايان بدون طرح راه حل که امروز سکه رايج محافل
روشنفکري و دانشگاهي است ،مردم را زده کرده ،و خلق را قانع نموده است
که روشنفکري و دانشگاهيان از نوعي بيماري شيزوفرني رنج ميبرند که
به پرخاشگري و ساديسم و پس از سرخوردگي از نتيجه از پرخاش ،حتي
به مازوخيسم جمعي منتهي شده است .روشن است که با چنين تصويري،
مردم به آنها اعتماد نخواهند کرد .نقد متين دانشگاهي بايد يک ضميمه
عملياتي براي رفع مشکل داشته باشد ،و اال اين نحو انتقاد فعلي را همه
ميتوانند داشته باشند.
به گمان من ،حتي ،بهتر است فعاالن سياسي دانشگاهي ،براي ايجاد رابطه
مستحکمتر با مردم يک قدم فراتر بروند و به مردم راهحلهايي ارائه دهند
که براي آنان پذيرفتني هم باشد.
ادامه در صفحه 2

هنوز عدهاي منافق درصدد
ادامه فتنه ۸۸هستند
رئيس مجلس  :غرب نسبت به
آسيب هاي مواد مخدر
احساس مسئوليت كند

4

محسن رضايي :

بخش خصوصي بعد از
برجام تكاني نخورد

شکستکودتاي سعودي
در صنعا

» سرمقاله

رئيس مجلس خبرگان:

رهبري فرمودند ؛ هر جا انقالبي عمل كرديم موفق شديم به خاطر اين است
انقالبي بودن يعني پيش راني و پيشتازي
صفحه3

علي عبداهلل صالح کشته شد

2

فوالدگر :دولت به جاي خصوصي سازي
اختصاصي سازي كرده است

در سايت رسالت بخوانيد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

سالح سلطهگران تفرقهافكني است
دانشجويان با نقد سازنده به اصالح امور كمك كنند

صفحه10
به مناسبت ميالد پيامبر اعظم ؛

انتهاي دانش ،سپردن
كارها به خداست
سيري در سيره اخالقي صادق آل محمد
هفته وحدت ايده قبل از پيروزي انقالب

(ص)

صدر اعظم ناتوان در مقابل اروپاي بر هم ريخته
تاملي بر منازعه اقتصادي واشنگتن و پکن
چرا تيلرسون از ترامپ ناراضي است؟
الريجاني درکنفرانس بين المللي عليه موادمخدر در روسيه؛

يادداشت »

آيا ناتو نمي تواند ۴۰۰البراتوار توليد هروئين در افغانستان را بمباران كند
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :ما در جمهوري اسالمي قوانين
روشني براي مواد مخدر داريم و بيش از  ۴هزار نفر در زمينه مبارزه
با مواد مخدر به شهادت رسيده اند.
رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين گفت  :در افغانستان 400
البراتوار براي توليد هروئين وجود دارد .بيشترين مصرفکننده
خطرناک در دنيا هروئين است آيا ناتو نميتواند اين البراتوارها را
بمباران کند؟! چطور ناتو مراسم عروسي در افغانستان را بمباران
ميکند اما البراتوارهايي که مشخصات دارند را نميتواند؟!
وي ادامه داد :مقداري از مواد مخدر از طريق فرودگاههاي افغانستان،
ترانزيت هوايي ميشود البته بخشي از زمين و بخشي از درياست .اين
فرودگاهها کدام هستند؟ فرودگاه کابل ،قندهار ،هرات که فرودگاههاي
در اختيار ناتو است .فکر ميکنم سازمان ملل از کشورهايي که در
افغانستان حضور دارند و مأموريت براي مبارزه با مواد مخدر دارند
را بازخواست کند تا همه کشورهايي که پارلمانهايشان در کنفرانس
حضور دارند با تأمين مواد مخدر مبارزه ميکنند.
دکتر الريجاني همچنين گفت  :سوال اين است که آيا يک رفتار
متوازني براي مبارزه مخدر در دنيا وجود دارد يا کشورهاي منطقه
در اين زمينه فعال هستند؟ مواد مخدري که در افغانستان توليد
مي شود براي ترانزيت به اروپاست و برخي کشورهاي ديگر ،چرا
بايد هزينه اين موضوع را کشورهاي مسير ترانزيت پرداخت کنند،
اين موضوع بسيار مهمي است که نبايد به سادگي از کنار آن
گذشت .وي ادامه داد :آيا اروپا سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر
ميدهد يا گردن کشورهاي ديگر منطقه گذاشته است؟ مگر ناتو در
افغانستان مستقر نيست چرا تجهيزات و امکانات کافي براي مبارزه
با مواد مخدر نميدهد؟!

دکتر الريجاني همچنين تصريح کرد  :اولين مسئله اين است كه
سازمان ملل قوانين عادالنه اي وضع کند که کشورها به ميزان
درگيرياي که با مواد مخدر دارند ،رفتار عادالنه اي براي مبارزه
داشته باشند .وي ادامه داد  :نمي شود در ايران و روسيه مرتبا هزينه
دهيم .ترانزيت مواد مخدر بيشتر از مسير ايران و پاکستان و برخي
کشورهاي ديگر صورت مي گيرد بنابراين بايد منشأ را کنترل کرد.
رئيس مجلس خاطر نشان کرد :دولت افغانستان مي گويد توانايي
کافي براي مبارزه با مواد مخدر ندارد ،تالش مي کند اما بايد
کشورهايي که در افغانستان مستقر هستند را به کار گرفت .دکتر
الريجاني با اشاره به نقش ايران و روسيه در مبارزه با مواد مخدر
گفت  :براي کشورهاي روسيه ،ايران ،چين ،تاجيکستان و پاکستان
در مسير ترانزيت هستند مبارزه با مواد مخدر بسيار پراهميت
است .کشورهاي عضو ناتو بايد به وظايف خود عمل کنند و موضوع
مبارزه سهم گذاري شود تا مبارزه با مواد مخدر جدي پيگيري شود.
وي ادامه داد :بايد با سرمنشأ توليد مواد مخدر برخورد کنيم بايد
روش هاي مبارزه با مواد مخدر در کشورها را نيز بررسي کنيم .قبول
داريم که غير از مواد مخدر سنتي ،مواد مخدر شيميايي نيز توليد

مي شود ،مي توانيم در زمينه روش هاي مختلفي براي مبارزه با مواد
مخدر بحث کنيم .رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين گفت  :ما
در جمهوري اسالمي قوانين روشني براي مواد مخدر داريم و بيش از
 4هزار نفر در زمينه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسيده اند سازمان
ملل اعالم کرده است که درصد کشفيات مواد مخدر از سوي نيروي
انتظامي ايران حدود  80درصد بوده است که سهم زيادي در دنيا
دارد ،بنابراين بايد در زمينه تجهيزات و امکانات ديگري که بشود
مبارزه را گسترده کرد به نيروي انتظامي کمک شود .وي ادامه داد:
مدلي که در ايران وجود دارد در پنل موجود در اين کنفرانس  ،ارائه
خواهد شد عالوه بر اين از تالش هاي دولت روسيه تشکر مي کنيم
و حتما پارلمان ها مي توانند در اين زمينه موثر باشند.
دکترالريجاني تصريح کرد  :البته مي خواهيم عالوه بر قوانين بر
تبادل اطالعات تاکيد داشته باشيم در حال حاضر ايران در روسيه
تبادل اطالعات دارند ولي بايد حتي تبادل اطالعات گسترش پيدا
کند تا باندهاي قاچاق شناسايي شود ،اين ساز و کار بايد مورد
توجه قرار گيرد و اميدوارم کنفرانس که به اتکاي دوماي روسيه
برگزار شده مفيد باشد.

برنامه مراسم نماز جمعه  17آذرماه  96مصلي امام خميني

(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه  17آذرماه به امامت آيتا ...خاتمي و سخنراني حجتاالسالم والمسلمين سيدحسن معين شيرازي
و آقاي مجتبي بختياري ،نماينده محترم اتحاديه دانشجويي دفتر تحكيم وحدت در مصلي تهران برگزار ميشود .برنامه پيش از
خطبهها ،از ساعت  10:55با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت آياتي از كالما ...مجيد توسط قاري ممتاز،آقاي مسعود نوري ادامه ِ يابد
و در ادامه آقاي بختياري ،درخصوص «مواضع دانشجويي اتحاديه متبوع» و حجتاالسالم والمسلمين معين شيرازي ،درخصوص
«سبك زندگي دانشمندان اسالمي» سخنراني مينمايند.

خ ت ر96/9/14 :

روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/367مورخه  96/01/31شوراي اسالمي شهر از محل رديف 36092
بودجه سال  96نسبت به احداث خانه فرهنگ در پارك وليعصر منطقه سه اقدام نمايد .متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ
انتشار آگهي تا پايان وقت اداري  96/10/6جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها يا سايت www.gharchak.ir
يا شماره تلفن  02136151580الي  4تماس حاصل نمايند.
 -1موضوع مناقصه :احداث خانه فرهنگ در پارك وليعصر منطقه سه
 -2مبلغ برآورد اوليه  3/832/392/292ريال و سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  192/000/000ريال به صورت ضمانتنامه
بانكي يا وجه نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3تحويل و تسليم اسناد از تاريخ  96/09/14تا پايان وقت اداري  96/10/6است.
 -4محل تحويل اسناد دبيرخانه شهرداري قرچك و مدت قرارداد  4ماه ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخه 96/10/6
راس ساعت  15در محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -7به پيشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول96/9/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/21 :
خ ش96/9/14 :

محسن خرميشريف  -سرپرست شهرداري قرچك

»

چرا جواب فرانسويها را قاطع نميدهيد؟

دکتر حسن کرباليي
hassankarbalaei@gmail.com
@hassan_karbalaei
instagram:hassankarbalaei
فرانسوي ها ميزبان منافقين در پاريس هستند .همه گونه سرويس سياسي و لجستيك به آنها
مي دهند .فرانسوي ها با ناديده گرفتن خون  17هزار شهيد ترور به منافقين اجازه برگزاري
ميتينگ سياسي مي دهند و از لجن پراکني هاي اين گروه تروريستي عليه ملت ايران نيز
حمايت مي کنند.
فرانسوي ها در دوران مذاکرات برجام نقش پليس بد را ايفا مي کردند و هر وقت مذاکرات به نقاط
مثبتي براي امتيازدهي به ايران مي رسيد بازي درمي آوردند.
اما پس از توافق برجام اين نقش را به آمريکايي ها واگذار کردند و شدند مدافع برجام و همواره
از برجام دفاع نمودند آن هم از آن نيمه اي که مربوط به اجراي تعهدات هسته اي ايران است نه
از نيمه اي که مربوط به تعهدات خود يا آمريکايي ها مي باشد!
از وقتي که اعالم شد ماکرون ،رئيس جمهور فرانسه به تهران مي آيد آب از لب و لوچه برخي در
داخل و خارج کشور آويزان شد که گويي او مي خواهد به تهران بيايد شق القمر کند!
اخيرا ماکرون گفته است؛ «ايران شريک ما نيست ».مفهوم اين سخن چيست؟ اگر ايران شريک شما
نيست پس اين همه قراردادهاي نفتي و گازي توتال و آن قراردادهاي خودروسازي و قراردادهاي
مربوط به خريد هواپيما و  ...چيست؟
ماکرون يک ماه پيش به امارات رفت و در مصاحبه با روزنامه دولتي االتحاد اين کشور گفت؛
"من خواستار ايستادگي قاطع و محکم در برابر ايران در خصوص موشک بالستيک و نفوذ ايران
در خاورميانه هستم ".يکي نيست به اين بابا بگويد تو چهکاره منطقه هستي که اين طور «کري»
مي خواني؟!
نظير همين گنده گويي ها را وزير خارجه انگليس در اين چند روز گذشته به مناسبت هاي مختلف
عليه جمهوري اسالمي گفته است.
شنيده شده است اخيرا ً وزير خارجه فرانسه نامه اي به وزير خارجه کشورمان نوشته و در آن سفر
ماکرون به تهران را منوط به چند شرط کرده است؛
 -1شما در سوريه به ما امتياز بدهيد تا عربستان حمالت هوايي در يمن را کاهش يا متوقف
کند.
 -2در مورد محدود کردن برد موشک هاي به توافق برسيم.
 -3مذاکره با عربستان را در دستور کار بگذاريد و اجازه دهيد آمريکايي ها هم در اين مذاکرات
شرکت کنند.
 -4با کنگره صحبت کردم آنها اجراي برجام را منوط به گفتگوهاي موشکي و مذاکرات منطقه اي کرده اند
لذا براي اجراي برجام تن دادن به مذاکرات منطقه اي و گفتگوهاي موشکي ضروري است.
من نمي دانم چقدر اين خبرها صحيح است اما برخي از اين شروط در اظهارات مقامات فرانسوي
و نيز مسائلي که در رسانه هاي غربي مطرح بوده درز پيدا کرده است .البته اينکه همه شروط
فرانسوي ها همين باشد که گفته آمد ،بعيد است چون آنها اشتهاي سيري ناپذيري دارند.
خدا لعنت کند شاه را در ايام سلطنت خود هر رئيس جمهوري که به تهران مي آورد مي برد ميدان
شهياد (که به يمن انقالب ميدان آزادي نام گرفت) و کليد طاليي شهر تهران را توسط شهردار به او
هديه مي داد .اين مراسم نماد اين بود که هر غلطي که مقامات مهمان در تهران مي خواهند بکنند
آزادند و هر امتيازي مي خواهند مي دهيم فقط آنها حافظ تاج و تخت توله رضا خان باشند!
فرانسوي ها هنوز در آن حال و هوا و دوران ،سير و سلوک مي کنند!
به عقيده من اگر ماکرون مي خواهد به تهران بيايد ،وزارت خارجه بايد اين شروط را براي ورود
او تعيين کنند؛
 -1خودداري از حمايت شرم آور از تروريسم با اخراج منافقين از پاريس و دست کشيدن از
پشتيباني لجستيک تروريست ها در عراق و سوريه.
 -2پرهيز از مداخله در امور داخلي ايران ،مداخله در امور منطقه و نيز خودداري از اخالل در
روابط ايران با همسايگان جنوبي.
 -3عمل به تعهدات بين المللي برجام به ويژه برداشتن تحريم هاي بانکي.
 -4فرانسه اگر خود را شريک ايران نمي داند بهتر است براي امر و نهي موشکي و منطقه اي
به تهران نيايد چون تکليف اين دو موضوع قب ً
ال با اراده ملت مشخص شده است و چانه زني در
اين مورد ممنوع است.
وزارت خارجه بايد پس از بدعهدي غرب در برجام يک مقدار صراحت لهجه از خود نشان دهد و شفاف
با حريفان اروپايي و آمريکايي سخن بگويد .اين شفاف گويي بايد متضمن عزت ملت ايران باشد.
دولت بايد به بازي پليس بد و پليس خوب پايان دهد و تکليف معاهده اي را که يک طرف ايران و
طرف ديگر متجاوزان به حقوق ملت و غارتگران بين المللي قرار دارند مشخص کند.
مصوبه مجلس در مورد برجام تکليف دولت را مشخص کرده است .دولت با اجراي اين مصوبه
نقطه پاياني به باج خواهي هاي غرب به بهانه برجام بگذارد.
دولت نبايد در پاسخ به زياده خواهي هاي دشمن دچار لکنت شود .ايران اسالمي امروز در اوج
اقتدار ملي و منطقه اي است نشان دادن هرگونه ضعفي دشمن را پرروتر مي کند.
نگارنده اول آبان  96طي مقاله اي همين شروط را با قرائتي ديگر به مسئوالن ديپلماسي كشور توصيه
كردم،اما در مواضع سخنگو و وزير و ديگر مقامات وزارت خارجه انعكاس شايسته اي نيافت.

