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بخش سياسي خارجي :مجلس نمايندگان آمريکا بار ديگر
خصومت ورزي خود با ملت ايران را به دليل دفاع آنها از نظام
و انقالب عيان ساخت .شکست اياالت متحده و هم پيمانان
آن در فتنه اخير ،منجر به وحشت و خشم آنها از ملت ايران
و قدرت بي بديل آنها شده است .مجلس نمايندگان آمريکا با
تصويب قطعنامهاي با اکثريت قريب به اتفاق آرا ،جمهوري
اسالمي را به نقض حقوق بشر متهم و از ناآراميهاي اخير در
برخي شهرهاي ايران حمايت کرد.هفته گذشته بالفاصله پس
از شکلگيري برخي تجمعات و ناآراميها در چند شهر ايران،
بسياري از نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان آمريکا همصدا
با «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا از اين ناآراميها اظهار
خرسندي کرده و اميدواري کردند که بتوان از اين بهانه براي
اعمال تحريمهاي تازه عليه ايران استفاده کرد.
قطعنامه  675 .H. Resکه روز سهشنبه به تصويب رسيد ،از
سوي «اد رويس» نماينده جمهوريخواه ارائه شده بود و در
آن از ناآرامي در ايران حمايت و از دولت آمريکا خواسته شده
تحريمهاي تازهاي عليه ايران وضع کند.
در بخشي از اين قطعنامه آمده است[« :مجلس نمايندگان] به
دولت توصيه ميکند از تحريمهاي هدفمند استفاده کرده و براي
برگزاري جلسات اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل و شوراي
حقوق بشر سازمان ملل براي محکوم کردن نقض مداوم حقوق
بشر توسط رژيم ايران و ايجاد ساز و کاري که بر اساس آن شوراي
امنيت بتواند اين موارد نقض را رصد کند ،تالش کند».
ادامه درصفحه 9

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
تحليل جامع مقام معظم رهبري از ديوانهبازيهاي ترامپ و ضد انقالب در
سالروز  9دي امسال ،مخاطب را از هر گونه روشنگري در باره اين پديده بي نياز
مي كند.اينكه حوادث اخير يك «پاتك» دشمن در پاسخ به «تك»هاي انقالب
است ،همچون چراغي ابعاد مسئله را روشنتر مي كند.رهبر معظم انقالب از
مردم ايران به خاطر دفع اين پاتك با تعابيري نو تشكر كردند و ملت را بصير ،
زمانشناس ،لحظه شناس ،با همت ،رشيد و وفادار توصيف نمودند و نكته مهم
در بيان ايشان اين بود كه اين ماجرا به دفع پاتك دشمن ختم نمي شود و
ت هاي وارده ،بيتقاص
صريح فرمودند« :آمريكا منتظر ضربه ما باشد و خسار 
و ديوانهبازيهاي ترامپ ،بيجواب نمي ماند».بدون شك آنها كه در اين الت
بازيهاي نرم دخيل بودند ،مجازات مي شوند .آمريكا و شركاي منطقهاي
آنان بايد منتظر «تك» انقالب اسالمي باشند.
آمريكاييها بايد بدانند با بازيافت زبالههاي فراري ضد انقالب كه اكنون دوران
پيري ،فرتوتي و پوسيدگي را مي گذرانند ،نمي توانند دنبال معركهگيري نرم باشند.
آمريكاييها خوب مي دانند اين رجزخواني نيست و به زودي اين پاسخ را دريافت
ب ها
خواهند كرد! سرويسهاي سيا ،موساد و «ام آي  »6بايد بدانند سلطنت طل 
اگر توانآشوب داشتند زور خود را در تظاهرات ميليوني ملت ايران در سالهاي
 56و  57مي زدند و نمي گذاشتند رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در
ي ها ،صهيونيستها و انگليسيها بايد مي فهميدند
ايران ساقط شود .آمريكاي 
اگر منافقين حال جنگيدن داشتند ،توانايي خود را در دهه  60نشان مي دادند
و ترورها و جنايات آنها در حق ملت ايران جواب مي داد .بازيافت آنها در آخور
رژيمهاي خرپول منطقه معلوم کرد چقدر توان آشوب دارند.
كرات در برخي شهرها به ميدان آمدند و
اينكه در اين روزها ملت ايران به ّ
شرارت دشمن را محكوم كردند و در يك مانور ميليوني ،آمادگي خود را براي
تنبيه اشرار نشان دادند ،سطح هوشياري و بصيرت نسل سوم و چهارم انقالب
را به روشني واتاب داد.آمريكاييها روي مالباختگان موسسات مالي و اعتباري
و نيز گراني و تورم و ركودي كه خودشان با تشديد تحريمها آن را به ملت
ايران تحميل كرده اند ،حساب كرده بودند  .اروپاييها آنها را نصيحت كردند
كه به اين مسائل دلگرم نباشند اما آنها طمع كرده و وارد قمار سوم نبرد نرم
عليه ايران شدند و اروپاييها اول وارد حمايت از اشرار نشدند اما ديدند كار
از كار گذشته ،آنها هم احمقانه وارد ماجرا شدند .امروز پس از قيام شكوهمند
ملت بصير ايران ،آمريكاييها خود را يك «مالباخته سياسي» مي دانند و پروژه
ل بندي آشوب را متالشي مي بينند و هراسناك بايد
خود را لو رفته و مفص 
منتظر «تك» انقالب بمانند.امروز آمريكا در اثر بر باد رفتن آرزوي آشوب در
ايران ،آبرويي برايش باقي نمانده است به ويژه پس از آنكه در شوراي امنيت و
نيز مجمع عمومي سازمان ملل در مورد قدس پاسخ دندان شكن گرفت و مزه
ب هاي ايران
بايكوت سياسي از جامعه جهاني را چشيد ،در طرح مسئله آشو 
در شوراي امنيت هم شكست خورد و رسوايي خود را در كنج انزواي سياسي
ي ها بايد بدانند پروژه ديوانهبازي در آوردن ،شكست
دوباره تجربه كرد.آمريكاي 
خورده است و عقالي عالم طريق برخورد با ديوانه را مي دانند .امروز دو كره
فارغ از دوري و نزديكي به آمريكا نشسته اند مشكالت روابط دو كشور و يك
ملت را حل مي كنند .كره شمالي با تكيه بر زرادخانه اتمي خود اعتنايي به
تهديدات آمريكا ندارد و بارها به واشنگتن پيام داده است كه اگر بنا به ديوانهبازي
باشد ،چيزي از آمريكا باقي نخواهد ماند! سيا ،پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا
پس از شكست مفتضحانه اخير آشوب در ايران ،حتماً جم ع بندي خواهند
داشت .شايد به اين جمع بندي برسند كه فريب قارونهاي رياض را خورده
و عوامل و عناصر خود را در تهران زودتر از موعد لو داده و به عبارتي آنها را
سوخت كرده اند .اكنون سه نقطه بايد منتظر پاسخ ايران باشد؛
 -1واشنگتن  -2تل آويو  -3رياض.
نوزاد آشوب و شرارت آمريكايي ها سقط شده است ،فقط بي آبرويي آن
براي استكبار جهاني مانده است .استكبار جهاني به سركردگي آمريكا بايد
منتظر «تك» بعدي انقالب با ياري خداوند بماند؛ «بنصراهلل ينصر من يشاء و
هوالعزيز الرحيم وعداهلل اليخلف اهلل وعده و لكن اكثر الناس اليعلمون» (سوره
روم ،آيات  5و )6
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محمد جواد ظريف:

موسسه كارنگي  :ت رامپ راهبرد
روشني در قبال اي ران ندارد

تالش آمريكا و انگليس براي تحريم صدا و سيما
و سپاه پاسداران انقالب اسالمي

تقاص مي گيريم

9

ترامپ هنوزنمي داند
چهميخواهدبکند

قطعنامه كنگره آمريكا عليه ايران

» سرمقاله

4

دكتر روشنك مكبري نژاد در گفتگو با رسالت :

طب سنتي ايران مورد قبول
سازمان بهداشت جهاني است
طب سنتي قادر به درمان سرطان نيست
طب سنتي در دهه اخير رشد تصاعدي داشته است

حمايت سناتور بازنده از اغتشاشگران
ترامپ معناي برگزيت را نمي دانست!

اشتاين ماير ميان منگنه سياسي در برلين
آيت اهلل نوري همداني:

يادداشت »

مقاومت در برابر زياده خواهي دشمن ،تنها راه پيروزي است
حضرت آيت اهلل نوري همداني تأکيد کرد :در مقابله با دشمن هر
اندازه بيشتر توکل کرده و شجاع تر باشيم قوي تر خواهيم بود اما
اگر ترس و وحشت داشته باشيم دچار مشکل مي شويم.
به گزارش رسا ،حضرت آيت اهلل حسين نوري همداني از مراجع
تقليد ديروز در درس خارج خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد،
با اشاره به نامه اميرمؤمنان به برادر خود عقيل گفت :خداوند متعال
در وجود انسان دو کانون و مرکز قرار داده است که اساس بسياري
از مطالب به شمار مي رود.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اين که اسالم
با کانون هاي عقل و دل سروکار دارد ،اظهار داشت :اگر نياز باشد
که مطالبي عقلي و برهاني بيان شود که انسان را قانع کند و فکر

او را پرورش دهد از سوي اسالم بيان شده و مي شود ،اگر انسان
درس را جدي بگيرد کانون عقل او تقويت مي شود.وي ادامه داد:
در برخي مواقع هم کانون ديگر بايد تقويت شود به عنوان مثال در
جنگ و مقابله با دشمن هر اندازه بيشتر توکل کرده و شجاع تر
باشيم قوي تر خواهيم بود اما اگر ترس و وحشت داشته باشيم
دچار مشکل مي شويم.
حضرت آيت اهلل نوري همداني با اشاره به فرمايشات روز دوشنبه
رهبر معظم انقالب ابراز داشت :رهبر انقالب تأکيد کردند که بايد
در برابر دشمنان قوي باشيم و ايستادگي کنيم ،مردم سراسر کشور
در برابر اغتشاشات و فتنه گران در صحنه آمدند که حاکي از ايمان
و شجاعت مردم است.

وي عنوان کرد :اسالم مي خواهد شجاعت و به ميدان آمدن را
تقويت کند چرا که اين مسئله در برابر بي تفاوت بودن و سکوت
کردن است ،اسالم تأکيد مي فرمايد که مسلمانان بايد با قوت در
صحنه حاضر شده و با دشمن مقابله کنند.
اين مرجع تقليد خاطرنشان کرد :اميرمؤمنان مي فرمايد با کساني
که عهد و پيمان شکستند و به جنگ اسالم آمدند بايد مبارزه کرد،
حضرت همواره نگران بودند تا افراد سفيه و فاجر امر مردم را به دست
بگيرند همانگونه که رئيس جمهور آمريکا کم عقل است ،اگر چنين
افرادي روي کار باشند به اموال الهي ،صالحان و بندگان خدا تعرض
مي کنند و فاسدان را همراهي و ياري مي کنند؛ مقاومت و ايستادگي
در برابر زياده خواهي هاي دشمن آموزه اسالم است.

اقدامات جديد وزارت اطالعات در برخورد با آشوبطلبان

بازداشت آسيبزنندگان به مراکز مذهبي ،اموال عمومي و شخصي

سربازان گمنام امام زمان(عج) در چند روز گذشته موفق شدند
تعداد ديگري از عناصر تروريست و ضدانقالب را که نقش بسزايي
در به آشوب کشيدن اعتراضات مردمي داشتند ،شناسايي و
دستگير کنند.
به گزارش فارس وزارت اطالعات توانست با رصد اطالعاتي و بهره گيري
از گزارشات مردمي  ،برخي عوامل آشوب  ،اغتشاش ،قتل و ضرب
و شتم مردم و ماموران ناجا با سالح سرد و گرم ،تخريب و سرقت
اموال عمومي و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي جامعه را
دستگير کند که به برخي از اين اقدامات اشاره مي شود:
شناسايي و انهدام تيم تروريستي در سردشت که با هدف اقدامات
تروريستي از مرزهاي غربي وارد کشور شده بود و از آنان 3
قبضه سالح کالشينکف و مقادير زيادي تجهيزات نظامي کشف
و ضبط شد.
• دستگيري متهم م – ق  ،عامل فروش  147چاشني انفجاري و

 40عدد مواد منفجره در ورامين.
• بازداشت متهم ح – الف از عناصر فعال ضد انقالب که در فضاي
سايبري به آموزش ساخت مواد منفجره و هدايت اقدامات ضد
امنيتي اقدام مي کرد.
• شناسايي خانه تيمي و دستگيري  3نفر از مرتبطان يکي از
گروههاي ضد انقالب مستقر در اروپا که مشغول ساخت مواد
انفجاري از جمله کوکتل مولوتف بودند.
• بازداشت شرور سابقه دار ح -م از عوامل اصلي اغتشاش و
مسئول تهيه و توزيع انواع سالح سرد  ،اسپري فلفل و ديگر ادوات
تخريبي براي اغتشاشگران که نقش بسزايي در خشن کردن
فضاي اعتراضي داشت.
• دستگيري شماري از تهييج و تحريک کنندگان مردم براي حضور
در اغتشاشات در فضاي مجازي در برخي استان ها.
"• دستگيري ارسال کنندگان تصاوير آشوب و اغتشاش به رسانه هاي

ضد انقالب خارج نشين از طريق فضاي مجازي.
• بازداشت تعدادي از آسيب زنندگان به مراکز مذهبي  ،اموال
عمومي و شخصي.
• دستگيري هسته عملياتي آشوبگران شهرستان ايذه و بازداشت
متهم م – ص که قصد به آتش کشاندن منزل يکي از مسئوالن اين
شهرستان را داشت .در بازرسي از منزل اين فرد ،مقاديري اسلحه و
لوازم ساخت مواد منفجره کشف و ضبط شده است.
• شناسايي و بازداشت  3نفر در استان فارس و کشف و ضبط مقادير
زيادي تجهيزات ساخت کوکتل مولوتف و بيانيه هاي شديد اللحن
و افراطي خطاب به اقوام مختلف براي انجام اقدامات مسلحانه عليه
نظام از آنان .وزارت اطالعات در راستاي تحقق شعار اطالعات 80
ميليوني  ،از مردم فهيم و انقالبي مي خواهد در صورت شناسايي
عناصر ضد انقالب و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي مراتب را
از طريق ستاد خبري به شماره تلفن  113اطالع دهند.

آگهي نوبت اول مناقصه
نوبت اول

شهرداري قيامدشت در نظر دارد براساس مجوز شماره /96/228ش/ق مورخ  96/10/19شوراي اسالمي شهر
عمليات رفت و روب ،جمعآوري و حمل زباله به صورت مكانيزه در محدوده شهر قيامدشت را با هزينه تقريبي
 28/255/000/000ريال به مدت يك سال از طريق مناقصه عمومي يكمرحلهاي به شركتهاي عمومي واجد شرايط
واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه ظرف مدت يك
هفته پس از درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري قيامدشت واقع در قيامدشت ،تقاطع بلوار امام خميني(ره)
و خيابان سعدي ساختمان شهرداري قيامدشت مراجعه يا تلفن  021-33591014تماس حاصل نمايند .بديهي است
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد .آخرين مهلت
تحويل اسناد به دبيرخانه تا پايان وقت اداري روز سهشنبه  96/11/07ميباشد و اسناد روز چهارشنبه 96/11/08
در كميسيون عالي معامالت مفتوح ميگردد.
موضوع مناقصه

مبلغ تقريبي مناقصه

سپرده شركت در مناقصه

رفت و روب و جمعآوري زباله به صورت مكانيزه

 28/255/000/000ريال

1/413/000/000

تاريخ انتشار نوبت اول96/10/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/28 :
خ ش96/10/21 :

شهرداري قيامدشت

درباره بيانيه اصالح طلبان

حداقل،مسئوليت پذير باشيد !

ناصر ايماني
بيانيه  16تن از اصالح طلبان در خصوص علل حوادث اخير کشور ،شايسته
توجه بيشتر است .امضاکنندگان بيانيه داليل وقوع اعتراضات اخير را چنين تبيين
مي نمايند :
 .۱کمبودهاي اقتصادي و معيشتي بخشي از مردم و نيز محدوديت هاي اجتماعي
و سياسي برخي ديگر
.۲عملکرد جناح تندروي مخالف با تکيه بر تريبون ها و رسانه هاي خود به ويژه
صدا و سيما
 .۳عدم اصالحات سياسي و گسترش و تقويت نظارت هاي مردمي و استقالل نها د هاي
نظارتي رسمي
اين بيانيه دخالت مستقيم عوامل خارجي در کشور را رد نموده و صرفاً آنها را در
بهره برداري از وقايع داخلي ايران موثر مي داند.
اين افراد عامل ريشه اي در اعتراضات اخير را که بر عوامل ديگر مقدم است  ،عدم
اصالحات سياسي و عدم استقالل نهادهاي نظارتي رسمي و نهادهاي حل منازعه مي داند
که منظور آنها نهادهايي مانند قوه قضائيه و شوراي نگهبان و نهاد رهبري است.
امضا کنندگان در اين بيانيه از حق اعتراض مسالمت آميز مردم بسيار سخن گفتند
اما اين حق را براي جناح مخالف دولت به رسميت نمي شناسند .اگر چه اين حق را
براي خود ،بهعنوان جريان مخالف دولت قبل به رسميت مي شناختند.
از نظر اين افراد ،ريشه اصلي اعتراضات به بخشي از حاکميت مربوط است و تا اين
نهادها" استقالل "نداشته باشند ،اين اعتراضات ادامه خواهد يافت.
آنچه شايان توجه بسيار است ،اينکه اين افراد به هيچ وجه عملکرد دولت مورد
حمايت خود و نيز مجلس اصالح طلب را مورد انتقاد و اعتراض قرار نمي دهند و
ريشه اعتراضات را به عوامل ديگر مربوط مي کنند .در حاليکه دولت مورد حمايت
آنان در چهار سال و نيم زمان قدرت را بهدست داشته و باالخص با امضاء بر جام ،
اميد زيادي به اصالحات اقتصادي کشور را نويد دادند.
در واقع بيانيه مذکور با زيرکي از پرداختن به مسئوليت دولت و مجلس مورد حمايت
آنان ( حداقل بهعنوان عوامل اصلي کمبود هاي اقتصادي) طفره مي رود.
اگر اصالح طلبان به واقع اعتقاد دارند که علل اصلي اعتراضات مردمي  ،عدم استقالل
نهادهاي نظارتي رسمي و نهادهاي حل منازعه است ،چرا تالش مي نمايند که قدرت
را در نهادهاي غير نظارتي مانند مجلس و دولت بهدست بگيرند؟
ادامه در صفحه 4
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برنامه مراسم نماز جمعه  22ديماه 96
مصلي امام خميني(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه  22ديماه به امامت حجتاالسالم والمسلمين
صديقي و سخنراني جناب آقاي دكتر سيدحسين نقوي حسيني ،سخنگوي
محترم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در
مصلي تهران برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  10:50با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت آياتي
از كالما ...مجيد ادامه مييابد و در ادامه آقاي دكتر نقوي حسيني ،با موضوع
«تحليلي بر رويدادهاي اخير كشور» سخنراني مينمايند.
 شروع خطبهها ساعت  11:58و اذان ظهر به افق تهران ساعت  12:13ميباشد.تاريخ انتشار96/10/21 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر96/10/21 :

بانك صادرات
استان اردبيل

فروش امالك مديريت شعب
استان اردبيل بانك صادرات
ايران مزايده شماره 96/3
آگهي نوبت دوم
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