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بيانيه  900استاد دانشگاه؛

دچار بنبست نيستيم ،دولت ناكارآمد است

فساد سيستمي واقعيت ندارد
حاكميت دوگانه دروغ است

ناكارآمدي دولت تكنوك رات و مؤتلف
با اصالحطلبان يك واقعيت است

اختالل كاركردي در دولت به دليل
نفوذ عناصر شيفته غرب است

سه نکته

سيد مسعود علوي
 -1رئيس ديوان محاسبات مي گويد؛
حکم انفصال سيف ،رئيس کل بانک
مرکزي را بهمن ماه سال گذشته صادر
کرده است ،اما متأسفانه ديديم اين حکم
زمين ماند .آقاي سيف تا پايان مديريت
پنج ساله خود که تا مرداد ماه سال
جاري به طول کشيد ،در بانک مرکزي رئيس بود و مراسم
توديع او و معارفه رئيس جديد در تاريخ ششم مرداد ،97
با شکوه هم برگزار شد .لذا حکم ديوان اجرا نشد .رئيس ديوان
محاسبات مي گويد؛ حکم انفصال سيف صادر شده ،اما رئيس
جمهور ،سيف را به عنوان مشاور خودش منصوب مي کند!
اين انتصاب و آن انفصال چه معنايي مي دهد؟!
آنچه مردم از اين رخداد مي فهمند بي خاصيتي نهادهاي
نظارتي کشور است ،آن هم نهادي همچون ديوان محاسبات
که در قانون اساسي به عنوان بخشي از قوه مقننه جايگاه
محکمي دارد .باز آنچه مردم از اين رخداد درک مي کنند
ميزان پايبندي رئيس جمهور به قانون و التزام به اصل
قانونگرايي در تصميمات خود است.
رئيس ديوان محاسبات مي گويد؛ به دليل تصميم نادرست
در بانک مرکزي که موجب تالطم در بازار و کاهش ارزش
پول ملي شده ،حکم انفصال رئيس بانک مرکزي از خدمت
را داده است ،اما او نگفته ضرر و زيان اين تصميم نادرست
به اقتصاد کشور و به مردم چقدر بوده و آيا در حکم انفصال،
رأيي هم براي جبران ضرر و زيان ها صادر شده است؟
دادستان كل كشور ديروز با انتقاد از رئيس ديوان محاسبات
مي گويد«:اگر حكم انفصال سيف قطعي بوده چرا اجرا
نكرديد؟اگرنبوده چرا اعالم كرديد؟واز همه مهمتر اينكه چرا
دستگاه قضائي را در جريان اين حكم قرار نداديد.
آقاي عادل آذر چه پاسخي براي اين سواالت دارد؟
ادامه در صفحه2

احمدرضا هدايتي
جان کالم و نکته قابل تأمل مباحث رئيس و
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و
مسئولين محترم دولت در جريان در تصويب
معاهده « اف اي تي اف» ،گرفتن بهانه از دشمن
با هدف جلوگيري از تشديد تحريمهاي ظالمانه
اعالم شد.
يعني مسئولين بزرگوار؛ رسماً اعالم کردند ،پيوستن به اين معاهده که
جنبه بينالمللي هم ندارد و مصوب کشورهايي است ،که خود متهم
رديف اول مواد مندرج در آن هستند ،نه تنها منجر به حذف تحريمها
نخواهد شد ،بلکه حتي در کاهش آن هم تأثيرگذار نخواهد بود.
نکته قابل تأمل ديگر اين است که؛ اگرچه تحريمهاي نظام سلطه عليه
ايران به آخرين حد ممکن رسيده است ،اما جالب است که آقايان
اينبار با عنايت به تجربه قبلي در برجام ،حتي حاضر نشدند تضمين
بدهند که با اين مصوبه ،تحريمها ديگر تشديد نخواهد شد.
در هر حال اين معاهده از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
گذشت بايد فرآيند رسيدگي قانوني خود را در شوراي نگهبان و نيز
احتماالً در مجمع تشخيص مصلحت طي كند.
حال اين سوال مطرح است که آيا به راستي تنها راه گرفتن بهانه
از دشمنان نظام اسالمي ،تسليم شدن در برابر زيادهخواهيهاي
آنهاست؟
چرا مسئولين ما در قواي سهگانه ،قبل از اينکه چنين بهانهاي براي
دشمن ايجاد شود ،با قانونگذاري مناسب و اجراي دقيق و کامل قوانين
موجود ،زمينه طرح چنين بهانههايي را از دشمن سلب نکردهاند؟
چرا موضوع شفافسازي تبادالت مالي دستگاههاي دولتي ،بانکها
و ساير موسسات مالي و بهخصوص شفاف سازي دارايي و حقوق
مسئولين محترم ،از گذشته تا کنون مورد بيتوجهي قرار گرفته و
همچنان مسکوت باقي مانده است؟
به عبارت ديگر چرا مردم بايد تاوان کار مسئوليني را پرداخت
کنند که با کمتوجهي خود ،زمينه طرح چنين بهانههايي را فراهم
ساختهاند؟
اصوالً چرا در اينگونه موارد ،همواره ساير کشورها ،مرجع و مبناي
تصميمگيريها بينالمللي قرار ميگيرند؟ چه زماني قرار است اين
مرجعيت با اقدامات دورانديشانه مسئولين محترم ،از آن نظام جمهوري
اسالمي ايران شود؟
سوال آخر اين است که؛ آيا طرفهاي مقابل حاضرند تضمين بدهند که
پس از پيوستن ايران به اين معاهده ،مبادله اطالعات دو طرفه باشد و
در صورت درخواست ايران ،متقاب ً
ال اطالعات مورد نياز ايران از جمله؛
اطالعات مربوط به چگونگي حمايتهاي مالي آمريکا و عربستان از
تروريستهاي داعشي اهواز و مجلس را در اختيار ما بگذارند؟
يادمان باشد؛ کشورهاي مذکور عليرغم تمام فشارهاي سنگيني
که تا بهحال در زمينه مسائلي مانند؛ بازديد از مراکز هستهاي ،به
ايران وارد کردهاند ،در مورد ساير کشورها از جمله؛ رژيم اشغالگر
قدس نهتنها تاکنون چنين برخوردي صورت نگرفته و اجازه بازديد
از مراکز آنها صادر نشده است ،بلکه حتي از طرح موضوع در مورد
اين کشورها نيز اجتناب کردهاند.
با اين توصيفات ،مسئولين محترم ما بايد بپذيرند که راهکار گرفتن
بهانه از دشمن ،هرگز به زانو زدن در مقابل بهانه هاي او ختم نميشود،
بلکه نيازمند آن است که عم ً
ال وارد ميدان شده و با کار جهادي و
روحيه انقالبي مشکالت را برطرف و با افزايش قدرت ملي در ابعاد
مختلف اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و نظامي ،راه را بر
بهانهجوييهاي بيگانه سد نماييم.

مجمع عمومي جلوي
نقض حقوق بينالملل
از سوي آمريكا را بگيرد

رئيس قوه قضاييه:

انتقادات بزرگان حوزه
براي اصالح
و بهبود وضعيت است

دادستان كل كشور:

ديوان محاسبات
چرا حكم انفصال سيف را
اجرا نكرده است؟
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درسايترسالتبخوانيد

ابراهيم رزاقي در گفتوگو با رسالت:

عباس موسويان در گفتوگو با رسالت:

شاهد شكلگيري طبقه
مفتبران در كشور هستيم

دولت نرخ ارز شناور را
در دستوركار قرار دهد

صفحه2

يادداشت

راه گرفتن بهانه از دشمن

خوشرو:

از رويكرد عقيم «بح ران  -بنبست» به فرآيند ملي
«ظرفيت  -راهحل» بپيونديد
صفحه2

سرمقاله
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صفحه3

كريمي قدوسي در گفتوگو با رسالت:

دولت اطالعات بانكي را
به «افايتياف» داده است

صفحه4

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي:

دشمن به دنبال ايجاد نارضايتي عمومي است

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گفت :دشمن به دنبال ايجاد
نارضايتي عمومي است.به گزارش ايرنا ،نصراله لطفي در همايش استاني
ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي گفت :در اين
شرايط حساس مسئوالن بايد مقابل سياست هاي آمريکاي جهانخوار لباس
رزم پوشيده و در راستاي رفع مشکالت معيشتي مردم تالش جدي داشته
باشند .وي با اشاره به اينکه همکاري مردم کرمان براي ورود به يک امتحان
و آزمون الهي مشهود است ،افزود :در زمانه حساس و خطيري هستيم که در
اين شرايط بايد اداي ديني نسبت به اسالم داشته باشيم .لطفي با بيان اينکه
تقابل با اسالم هدف دشمنان در شرايط کنوني است ،گفت :خالص ترين و
يکپارچه ترين حضور مردم در راهپيمايي 22بهمن ماه است که بايد به اين
مهم توجه جدي شود .وي با بيان اينکه يکي از امتيازات شوراي هماهنگي
شناخت لحظه و شکل گيري براساس نياز در اين مقطع حساس است،
گفت :اين امتيازات را بايد امروز در عرصههاي گوناگون جامعه نشان داد.

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي با اشاره به قانون منع به کارگيري
بازنشستگان گفت :نسل جديد براي مديريت کشور بايد جايگزين نسل قديم
شوند و براي تحقق اين مهم بايد همه دست به دست هم دهند .لطفي با اشاره
به اينکه ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي از ماه هاي گذشته
فعاليت خود را آغاز کرده است ،بيان داشت :نگاه ما به شوراي سياستگذاري و
ستاد چهلمين سالگرد نگاه به سنگر دفاع مقدس است .رئيس ستاد چهلمين
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي تاکيد کرد  :دشمنان در اين شرايط حساس
با بزرگنمايي ضعف هاي نظام درصدد مأيوس کردن مردم هستند که بايد در
چهلمين سالگرد نظام براي بياثر کردن نقشه دشمن ،دستاوردهاي نظام به
درستي تبيين و تشريح شود .وي با اشاره به اينکه دشمن مردم را هدف قرار
داده تا حماسه تاريخي و تجلي حضور آنها در بزرگداشت ايام اهلل خلق نشود
افزود :دموکراسي ترين نظام دنيا ،ايران اسالمي است و همه ارکان در دست
مردم قرار دارد .لطفي با اشاره به اينکه انتخابات در نظام جمهوري اسالمي

ايران نماد مردمساالري ديني است تصريح کرد :خالص ترين و يکپارچه ترين
حضورمردم در راهپيمايي  22بهمن است و نگاهمان محدود به زمان نيست
بلکه از فجر  96تا  97است .وي با بيان اينکه دشمن جنگ ترکيبي براي
ما در نظر گرفته و  300شبکه فارسي زبان ماهوارهاي وجود دارد که 100
شبکه در ماه هاي اخير ايجاد شده است گفت :در شرايط حساس کنوني بايد
مجموعه نظام دولت و ملت با همه گرايش هاي سياسي به خاطر اسالم در
عمل همدل ،منسجم و يکپارچه باشند .قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات
اسالمي با بيان اينکه همايش پياده روي اربعين فرصتي براي جهان اسالم
است گفت :مانور جهان تشيع که با همه ناامنيها و به برکت جمهوري اسالمي
و ديانت مردم عراق شکل گرفته نبايد با گرانيهاي اخير آسيب ببيند .وي
ادامه داد :دستگاه هاي مرتبط با حوزه بهداشت ،هالل احمر و ديگر حوزههاي
امدادي بايد نگاه خدمتگزاري در اين همايش بزرگ را داشته باشند و زمينه
حضور مردم با حداقل پرداخت ها در اين عرصه فراهم شود.

سردار نقدي :مردم حق دارند از نعمتهاي انقالب اسالمي بهرهمند شوند

معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :مردم حق
دارند از نعمتهاي انقالب اسالمي بهرهمند شوند.به گزارش ايسنا ،سردار
محمدرضا نقدي در نشست تبيين و گفتمان سازي دستاوردهاي  40ساله
انقالب اسالمي در حسينيه عاشقان ثاراهلل اظهار کرد :اعتقاد و ايمان به
خداوند سبحان ،واليتمداري و شهادتطلبي عامل موفقيت انقالب اسالمي
و دستاوردهاي عظيمي شده است که اين روند موفقيت تاکنون ادامه داشته
و با سالح ايمان مردم ادامه خواهد داشت.وي با بيان اينکه با وجود تالش
آمريکا ،کودتا و توطئههاي آنها براي شکست انقالب اسالمي اين انقالب به
درخت تنومندي مبدل شده و در تمام جهان به يک الگو تبديل شده است
گفت :با ظهور انقالب اسالمي تمام تحليلگران جهان شگفتزده شده اند به
طوري که بعد از چهار دهه به دنبال چگونگي شکلگيري آن هستند و دائما
در حال توطئه چيني براي براندازي آن هستند .وي با تاکيد بر اينکه دشمنان
براي پايان يافتن انقالب روزشمار گذاشته بودند اما امروز نيز در کمال اقتدار
و صالبت  ۴۰سالگي انقالب را پيش رو داريم ،افزود :امروز جمع شدهايم تا

دستاوردهاي  ۴۰سالگي انقالب را بازگو کنيم انقالبي که دشمنان براي پايان
يافتن آن روز شمار گذاشته بودند اما امروز نيز  ۴۰سالگي انقالب را پيش رو
داريم .نقدي با بيان اينکه مردمي بودن اين انقالب و حمايت هاي هميشگي
اين مردم از دستاوردهاي آن يکي ديگر از متمايز ساختن اين انقالب است
تاکيد کرد :در طول چهار دهه گذشته شاهد تحوالت عظيمي در خدمترساني
به مناطق محروم و دستاوردهاي بزرگي در زمينههاي هستهاي ،نانو و ساير
مباحث کشور هستم.وي با بيان اينکه انقالبي که  ۴۰سال است از آن
مي گذرد و هنوز رهبري انقالب و مردم همان حرفهاي امام (ره) را قبول
دارند و از موازين ايشان عدول نکردهاند ،گفت :انقالب ما اتفاق استثنايي
بوده و تداوم آن نيز در شرايطي که در بدترين تحريمها و توطئهها قرار
داريم استثنايي است .معاون فرهنگي اجتماعي سپاه با اشاره به وضعيت
ساير انقالبهاي دنيا ادامه داد :انقالب ما  ۴۰سال زير بار کودتاها ،اهداف و
توطئهها نرفته ،ايستادگي و مقابله کرده حاال امروز برخي ميخواهند انقالب را
کوچک جلوه دهند و انقالب به اين بزرگي را با گراني امروز مقايسه ميکنند.

وي با بيان اينکه رسانههاي دشمن بسيار قوي دارند کار ميکنند انقالب ما
آنها را خلع سالح کرده اما تالش ميکنند از راههاي ديگر مثل تبليغات و
رسانه با دروغ و تصويرسازي اثر بگذارند که قطعا نتوانسته و نميتوانند گفت:
با بزرگنمايي مباحث کوچک تالش ميکنند جو کشور را بد نشان دهند و
کشور را ناامن جلوه دهند امروز که کشور گرفتار مسائل اقتصادي است تالش
ميکنند انقالب عظيم را در برابر اين مسائل اقتصادي قرار دهند .نقدي بيان
کرد :خدماتي که انقالب به ملت داده اصال قابل مقايسه نيست يکي از آنها
اين است که ملت متمدن و فرهيختهاي را که چند هزار سال اسير شاهان
بودند و استبداد بيداد ميکرد را نجات داده است.وي با بيان اينکه امروز
ايران اسالمي کارنامه درخشاني از پيشرفت در عرصههاي مختلف را با خود
دارد گفت :در هر کجا از گنجينه عملکرد دولت هاي پس از انقالب اسالمي
که مرور کنيم افتخارات بزرگي داشته ايم و خدمات ارزشمندي را شاهد
بوديم.معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :مردم
حق دارند از نعمتهاي انقالب اسالمي بهرهمند شوند.

آگهي مناقصه عمومي
(تكميل پاركهاي محلهاي وايين)
نوبت اول

شهرداري شهريار در نظر دارد درخصوص (تكميل پاركهاي محلهاي شهرك وايين) از طريق مناقصه عمومي و با اعتبار
 10/000/000/000ريال طبق مجوز شماره  1158مورخ  97/05/03نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند و داراي صالحيت از طريق
مناقصه اقدام نمايد لذا از متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به
مدت  10روز به دفتر امور پيمان و قراردادهاي شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 )1مبلغ سپرده شركت در مناقصه  500/000/000ريال ميباشد( .نوع ضمانتنامه مطابق با آييننامه تضمين معامالت دولتي)
 )2سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 )3ساير اطالعات و جزئيات به تعداد ،مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 )4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 )5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )6متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه  5از معاونت برنامهريزي رياست جمهوري در رشته ابنيه يا راه و باند باشند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/26 :
خ ش97/7/19 :

مهناز فتاحي ،نويسنده كتاب «ف رنگيس» در گفتوگو با رسالت:

احسان درخشان نسب-شهردار شهريار

اين روزها فرنگيس
حال بهتري دارد

ف رنگيس همانند تنديسش محكم و مقاوم است
زندگي ف رنگيس سرشار از ماجراهاي تكان دهنده است

خبر
رسايي:

طبق «اف اي تي اف» سپاه قدس ،انصاراهلل
و حزباهلل لبنان حامي تروريسم هستند
نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت :طبق «اف
اي تي اف» سپاه قدس ،انصاراهلل و حزباهلل لبنان حامي
تروريسم هستند.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو،
حجت االسالم حميد رسايي در تجمع دانشگاهيان ،حوزويان و اقشار
مختلف مردم همدان ،در اعتراض به تصويب «اف اي تي اف» و تدابير
غلط اقتصادي با تشريح ابعاد آن و قانون مقابله با حمايت مالي از
شرط گذاري در معاهده را ندارد.
تروريسم گفت :در اين سند ايران حق 
وي با بيان اينکه هدف از تشکيل اين جلسه و تجمع ،بصيرتافزايي در
دفاع از انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري توسط اقشار مختلف مردم است ،افزود :شاخص
اندازهگيري صالحيت مجلس قرار گرفتن جبهه ايمان در مقابل جبهه کفر است.نماينده سابق
مردم تهران در توضيح و تفسير معاهده ننگين «اف اي تي اف» ادامه داد :در اين معاهده علناً
شرکتهاي هواپيمايي کشور و سردار حاج قاسم سليماني تحريم ميشوند ،زيرا در آن اين
افراد و شرکتها به عنوان حامي تروريسم عنوان شدهاند و اموال آنها بايد مصادره شود.وي
بيان داشت :در اين سند سپاه قدس ،انصاراهلل ،و حزباهلل لبنان حامي تروريسم هستند که
ما بايد از نظر قضائي آنها را تحويل دشمنان استکبار دهيم و از نظر اين معاهده ،جمعآوري
وجوه براي کمک به مردم بيپناه فلسطين و سوريه و يمن جرم محسوب ميشود.رسايي
خطاب به مسئوالن دولت و مجلس خاطرنشان کرد :با رأي به اين سند ننگين ،آقايان رفوزه
شدند؛ چون اين افراد اهل مبارزه نيستند ،در خانههاي ميلياردي اقامت دارند و فرزندانشان
در خارج از کشور زندگي ميکنند و با وجود اينکه ميدانستند نظر رهبر انقالب در مسير
مقابله با استکبار چيست ،اما به اين معاهده رأي دادند.نماينده سابق مردم تهران در مجلس
با بيان اينکه بر اساس برنامه «اف اي تي اف» ايران بايد کامل و بدون شرط مفاد قانوني اين
معاهده را بپذيرد ،تصريح کرد :کشور ما در مقابله با تروريسم ،قانون داخلي داشت ،اما آنها
را قبول نکردند ،چون در اين قانون ميتوان به حزباهلل لبنان و مردم فلسطين به عنوان کشور
اسالمي کمک کرد.وي خطاب به نمايندگان مجلس بيان کرد :با وجود اينکه همه شما نظر
مقام معظم رهبري را ميدانستيد ،اما الريجاني در جلسه مجلس ،نامه رهبري را قرائت کرد
تا القاء کند که رهبر با اين معاهده موافق است؛ در حالي که اينگونه نبوده و نيست.رسايي
در پاسخ به اين سوال که چرا رهبري صريحاً نظر منفي خود را در موافقت اين معاهده بيان
نکردند ،گفت :وقتي مجلس شوراي اسالمي و دولت اصرار پيوستن به «اف اي تي اف» را
دارند ،رهبري علناً و صراحتاً نميتواند مخالفت خود را بگويد ،چرا که با اين رفتار بهانه به
دست دشمن داده ميشود که رهبر علناً مخالف کار دولت و مجلس است.نماينده سابق مردم
تهران در مجلس با بيان اينکه اين قبيل اتفاقات براي آن است که دوست و دشمن را بهتر
بشناسيم ،افزود :ملت ايران نبايد بر اثر اين اتفاقات نااميد شوند .بايد محکم در ميدان بايستند،
چراکه اين گونه فتنه و آزمايشات از جنس آزمايشات آخرالزمان است و شک نکنيم به طور
قطع اين انقالب به گفته امام راحل به دست باکفايت صاحب الزمان (عج) خواهد رسيد.وي
با انتقاد از عملکرد دولت روحاني بيان کرد :آقاي روحاني از ابتداي رياست جمهوري تمرکز
خود را روي سياست خارجه گذاشت ،در حالي که مهمترين برنامه دولتمردان اين بود که به
روابط با آمريکا بينديشند و با توافق برجام ،شيپور پيروزي زدند ،اما عمال هيچ اتفاقي در لغو
تحريمها نيفتاد؛ حتي در عمل تحريمها بيشتر هم شد.

برنامه مراسم نماز جمعه  20مهرماه 97
در دانشگاه تهران

نماز عبادي  -سياسي جمعه  20مهرماه به امامت آيتا ...امامي كاشاني
و سخنراني حجتاالسالم والمسلمين عباس محمدحسني ،نماينده
محترم ولي فقيه و رئيس عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي
ايران و آقاي نويد عميدي ،نماينده محترم بسيج دانشجويي در دانشگاه
تهران برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها از ساعت  10:30با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت
آياتي از كالما ...مجيد توسط آقاي اميرحسين حيدري ادامه مييابد و
در ادامه آقاي عميدي درخصوص «مواضع اتحاديه دانشجويي متبوع»
و حجتاالسالم والمسلمين محمد حسني به مناسبت « 24مهرماه،
سالروز تاسيس آن سازمان» سخنراني مينمايند.
تاريخ انتشار97/7/19 :
خ ت ر97/7/19 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران

