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فرارسيدن ايام سه سوگ سترگ رحلت نبي اعظم ،شهادت سبط اكبر رسول          و شهادت ثامن الحجج عليهم السالم را تسليت ميگوييم

مسعود رضايي ،پژوهشگر تاريخ در گفتوگو با رسالت:

سرمقاله

دست توطئهگران آمريكايي
با تسخير سفارت كوتاه شد

كاپيتوالسيون پولي و مالي

محمدكاظم انبارلويي
مقام معظم رهبري در مورد پيوستن ايران
به كنوانسيونهاي جهاني با رعايت منافع و
مصالح ملي ،دقتهاي ويژهاي را به دستگا ه
قانونگذاري كشور گوشزد كردند .در مورد
"افايتياف" مشخصا آن را موكول به فرآيند
قانونگذاري در كشور كردند .مجلس شوراي
اسالمي ،شوراي نگهبان و مجمع تشخيص
مصلحت سه نهاد معتبر و مشروعي هستند كه به موجب قانون
اساسي زيرساخت اصلي قانونگذاري در كشور ميباشند.
در مورد پيوستن به "افايتياف" لوايحي از سوي دولت به مجلس
رفته است و مسير شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را
نيز طي خواهد كرد .جنجاليترين اليحه مربوط به "سيافتي" يا
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم بود
كه در مجلس شوراي اسالمي با مالحظاتي به تصويب رسيد .شوراي
نگهبان در روز تاريخي  13آبان ،روز مبارزه با استكبار جهاني با
 20ايراد شرعي و قانون اساسي آن را رد كرد .مجلس فكر ميكرد با
اعالم تحفظ ميتواند از مشكالت شرعي و قانون اساسي اين اليحه
عبور كند ،اما دقتهاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس و
نهايتا  6فقيه و  6حقوقدان شوراي نگهبان نشان ميدهد كه با
اعالم حق تحفظ نميتوان مشكالت يادشده را حل كرد.
الحاق ايران به "افايتياف" و پذيرش تعهدات يكسويه برخالف
اصل  77قانون اساسي و نيز قاعده "نفي سبيل" بود ،اما دولت برخالف
قانون به اين معاهده پيوست و از  41بند تعهدات "افايتياف"،
 37بند آن را اجرا كرد 4 .بند آن كه به زعم خود نياز به مصوبه
مجلس داشت ،در قالب لوايحي ازجمله اليحه مبارزه با تامين
مالي تروريسم "سيافتي" به مجلس داد كه شوراي نگهبان پس
از بررسيهاي دقيق حقوقي و شرعي ،آن را مغاير قانون اساسي و
موازين اسالمي تشخيص داد.
"افايتياف" در آخرين بيانيه خود شروط 9گانهاي را براي ايران
تعيين كرده است و در اولين شرط آن تاكيد ميكند ،جمهوري
اسالمي بايد تعريف "افايتياف" از تروريسم و مصاديق آن بپذيرد
و در اين مورد حق تحفظ ندارد.
ادعاي موافقين "سيافتي" كه در قطعنامههاي سازمان ملل و
ليست خزانهداري آمريكا نام هيچ نهاد و نيز مسئوالن و سرداران
ايراني به عنوان تروريست وجود ندارد ،يك دروغ آشكار است .كافي
است با رجوع به پايگاههاي اطالعرساني اين دو ،خالف واقع بودن
اين ادعا ثابت شود .با پذيرش "سيافتي" ايران بايد بودجه سپاه،
نيروي قدس ،وزارت اطالعات و وزارت دفاع را قطع و حسابهاي
بانكي آنها را مسدود كند و با پذيرش اين "خودتحريمي" تحت
نظارت بازرسان "افايتياف" درآيد.وقتي وزير محترم خارجه در
مجلس تاكيد ميكند؛ "نه من و نه رئيسجمهور نميتوانيم تضمين
بدهيم كه با پيوستن به اليحه "سيافتي" مشكالت مالي حل
خواهد شد" ،پس براساس چه منافع و مصالحي به اين قرارداد
تعهدآور و بدون خاصيت ميپيونديم.

انقالبيون اميدي نداشتند دولت موقت با توطئ ههاي آمريكا برخورد كند
سفارت آمريكا مركز توطئه عليه مردم اي ران بود
دولت موقت نسبت به آمريكا خوشبين بود

تسخير سفارت آمريکا در  13آبان ماه سال  1358يکي از مهمترين
رويدادهاي بين المللي است که آمريکايي ها را در بهت و حيرت
فرو برد .مرکز اسناد انقالب اسالمي با انتشار گزارشي درباره تاثير
جهاني اين اقدام نوشته است« :اين مسئله در روند تغييرات هندسه
قدرت جهاني تاثير حياتي داشت ،تسخير النه جاسوسي آمريکا در
ايران بود که منشاء دگرگونيهاي بسياري در حوزههاي هنجاري،
سياسي و روابط بينالملل شده است؛ تا جايي که حقارت و ذلت
آمريکا را به جهانيان نشان داد و زمينهساز افول هژموني سياسي و
هنجاري آمريکا در جهان شد».
اين ذلت و تحقير ،آمريکايي ها را در بهت و حيرت فرو برد تا آنجا که

مرگ بر آمریکا را
عملیکنیم

م يتوانيم آمريكا را پشيمان كرده و سرمايه خارجي را به كشور برگردانيم

حميدرضا ترقي
يک مسئله ،تصويرسازي دشمن است؛ االن يک جنگ تبليغاتي
و رسانهاي بسيار تندي عليه ما وجود دارد ،درست مثل جنگ
تحميلي .در جنگ تحميلي ،ما اوايل جنگ حتّي آرپيجي
نداشتيم؛ آرپيجي! خب مقابل ما يگانهاي بزرگ زرهي آمده
بودند صف کشيده بودند؛ االن امکانات تبليغاتي و رسانهاي
ما در مقابل دشمن ،مثل امکانات آن روز ما است در مقابل
دشمن؛ البتّه آن روز ما غلبه کرديم بر دشمن ،امروز هم غلبه
خواهيم کرد؛ بدون ترديد غلبه خواهيم کرد ،ا ّما وضع اين
است .با آن امکانات وسيع ،مهمترين کاري که دشمن ميخواهد بکند تصويرسازي غلط
از وضع کشور است؛ نهفقط براي اغواي افکار عمومي دنيا بلکه حتّي براي اغواي افکار
عمومي داخل خود کشور؛ حتّي داخل خود کشور! يعني حرف ميزنند براي اينکه بنده
و جنابعالي که خودمان در اين فضا داريم تنفّس ميکنيم ،چيز ديگري فرض کنيم غير
واقعيتي که وجود دارد97/7/25..
از آن ّ
جريان مرجفون
اسالمي ملت ايران
سياسي ضدّ جمهوري اسالمي و ضدّ اين حرکت عظيم
جريانهاي
ِ
ِ
تبليغاتي عظيمي که امروز به راه انداختهاند  -در
و ملتهاي منطقه  -اين جريان
ِ
جهت ايجاد تالطم  -هم تالطمهاي اجتماعي و هم تالطم روحي  -است؛ يعني
دلها را مضطرب کردن ،نگران و ترسان کردن که امروز سياست کلّي امپراتوري
خبري در دنيا اين است و تازگي هم ندارد  -نسبت به جريان حق در طول تاريخ
اسالم از ا ّول تا امروز – بوده يکي از مطالبي که در قرآن روي آن بهعنوان يک
موضو ِع منفي تکيه شده« ،مرجفون» است؛ يعني همان کساني که سعي ميکنند
دلها را مضطرب ،پريشان و ملتهب کنند و دلهره ايجاد نمايند « ،الّذين قال لهم
ان ال ّناس قد جمعوا لکم فأخشوهم)» .در مدينه پيغمبر جنجال درست
ال ّناس ّ
ميکردند که« :جمع شدهاند و ميخواهند پدرتان را دربياورند! از بين رفتيد،
نابود شديد؛ تمام شد» .آيه قرآن نازل شد که وقتي ياوهگويان و هرزهگويان و
ضعيفان چنين فضايي را ايجاد ميکنند و اين ميکروب و ويروس خطرناک ترس
را در فضا ميپراکنند ،مؤمنان کساني هستند که «فزادهم ايمانا»؛ ايمانشان بيشتر
ميشود .در شرايط مرعوب شدن ،ترسيدن ،مضطرب شدن ،متالطم شدن ،حتّي
انسان مرعوب ،اينطور است« .جبن»،
باورهاي قطعي انسان هم از ياد ميرود.
ِ
هم عقل را از کار مياندازد ،هم عزم را .انسان مرعوب و جبان ،نه درست ميتواند
فکر کند ،نه درست ميتواند عزم و اراده خودش را بهکار بيندازد؛ دائم يک قدم
به جلو برميدارد و يک قدم به عقب .اين است که پيغمبر اکرم به اميرالمؤمنين
يضيق عليک المخرج»؛
در آن وصيت معروف خود فرمود:
ّ
«والتشاورن جبانا .ألن ّه ّ
با آدم جبان و ترسو در هيچ کاري مشورت نکن ،زيرا که گريزگاه و دريچه َف َرج
را بر رويت ميبندد .انسان وقتي که مرعوب نيست ،ميتواند درست فکر کند،
«يضيق عليک
درست تصميم بگيرد و از اين مانع عبور کند؛ اما وقتي مرعوب شد:
ّ
المخرج»؛ به بکنم ،نکنم دچار ميشود و خود را دست بسته تسليم ميکند .اين
مهم است۱۳۸۲/۰۳/۰۷ .
است که «سکينه» خيلي ّ
ادامه در صفحه 2

لوئيس فراخان:

رسالت گزارش مي دهد

پياده در مسير عاشقي
وقتي زيارت امام رضا(ع) افضل زيارات مي شود

يادداشت

تصويرسازي غلط دشمن

ادامه در صفحه 2

رئيس جمهور:

ادامه در صفحه2

تبيين رهنمودهاي مقام معظم رهبري

واکنش هاي بسياري را به دنبال داشت ،پير سالينجر در کتاب «آمريکا
در بند» نوشته است« :چگونه امکان دارد کشوري که از چنان قدرت
فني برخوردار است که ميتواند انسانها را با فضاپيما به خارج از جو
زمين بفرستد و بزرگترين قدرت جهان است ،ناگهان خود را زير منت
کشوري که دچار بينظمي انقالبي شده است ،بيابد؟»
حتي روزنامه آلماني «اشپيگل» در سال  ۱۹۸۰نوشت« :زماني
اياالتمتحده ميتوانست تصميم بگيرد که چه کسي در ايران بر
مسند قدرت بنشيند ،اما امروز در  ،۱۹۸۰آيتاللهي در تهران ميتواند
سرنوشت انتخابات رياستجمهوري اياالتمتحده را تعيين کند».

وزيراطالعات خبرداد:

دستگيري اعضاي
ملت ايران در مقابل
 ۱۱تيم تروريستي
شيطان بزرگ
درايام راهپيمايي اربعين
مقاومت كند

صفحه2
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با عرض تسليت به مناسبت سالروز رحلت پيامبر گرامي اسالم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبي(ع) و امام رضا(ع) نماز عبادي  -سياسي جمعه
 18آبانماه به امامت حجتاالسالم والمسلمين صديقي و سخنراني آقاي دكتر غالمعلي افروز ،عضو محترم هيات علمي دانشگاه تهران 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 محمدمهدي بيگي ادامه مييابد و در ادامه
آقاي دكتر افروز ،پيرامون تحكيم خانواده با موضوع "زوجين و هنگامه فرزندآوري" سخنراني مينمايند.
تاريخ انتشار97/8/15 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/8/15 :

اصالحیه آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي يك مرحله ای
شماره مناقصه /97-10س -نوبت دوم

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران
ذيصالح واگذار نمايد  .متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمايند.
رديف

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

براورد اوليه عمليات
(ريال)

مبلغ تضمين(ريال)

مدت اجراي كار

دوره تضمين

رتبه مورد نياز

1

اجرای عملیات باند جنوبی
محور ایوانکی – گرمسار

یک مرحله ای

80189857830

3103797157

12

24

 5راه و ترابری

شرايط مناقصه:
-1پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شركت
در مناقصه مي باشند.
-2محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني
 -3مهلت دريافت(فروش)اسناد:از مورخ  97/08/01لغايت 97/08/19
-4مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/09/03
-5زمان بازگشايي پاكات روز دوشنبه مورخ  97/09/05دفتر مدیرکل راه و ترابری استان سمنان می باشد.
 -7محل دريافت اسناد مناقصه  :سايت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/15 :
شناسه آگهي282563
خ ش97/8/14 :

رئيس قوه قضائيه:

با انباشت
ثروت بادآورده
مقابله ميكنيم

صفحه10

يادداشت

برنامه مراسم نماز جمعه  18آبانماه  97در دانشگاه تهران

وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و ترابري استان سمنان

صفحه10

صفحه3

روابط عمومي
اداره كل راه وترابري استان سمنان(شاهرود)

لزوم بازگرداندن حقالسهم  50ميليون نفر

غالمرضا انبارلويي
راقم اين سطور تاكنون بيش از  10مقاله در مورد سهام عدالت و
عدم رعايت قوانين موضوعه در مورد  50ميليون نفر سهامدار در
همين ستون منعكس كردم كه هيچ پاسخي از سوي مراجع نظارتي
دريافت نكردم .اين يازدهمين مقاله از اين دست است كه شايد مراجع
نظارتي به آن اهتمام ورزند.
اجراي سياستهاي اصل  44يك قانون الزماالجراست .فروش و
واگذاري اقساطي تا 50درصد از سهام قابل واگذاري ابالغي در
بند ج سياستهاي كلي اصل  44در قالب شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت
حكم حكومتي مقام معظم رهبري است كه در  8بند به رئيسجمهور سابق از سوي معظمله
ابالغ گرديده است.
آييننامه اجرايي توزيع سهام عدالت مصوب شوراي عالي سياستهاي كلي اصل  44قانون
اساسي هم قانون است ( )1كه حقوق مكتسبهاي را براي  6دهك از جمعيت كشور معادل
 50ميليون نفر كه برگه سهام عدالت  10ميليون ريالي را در دست دارند از  10سال پيش
تاكنون ايجاد كرده است .سخن اين است كه آيا سازمان خصوصيسازي به وظايف قانوني خود
در اين مدت عمل كرده است؟ وظيفه سازمان چه بود؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي
است به اين پرسش .اهميت اين پرسش در آن است كه با توجه به طول زمان و تصويب قانون
جديد مسئولين بازنشسته شاغل در سازمان خصوصيسازي قانوناً با توجه به منع به كارگيري
بازنشستگان مصوب سال  97حق هيچگونه تصميمگيري در مورد سهام عدالت را هم اكنون
ندارند ،كما آنكه در گذشته هم نداشتند.
 -1سازمان خصوصيسازي موظف بود از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي سرمايهگذاري
استاني نسبت به فروش سهام شركتهاي دولتي اقدام كند كه كرد .سازمان ميبايستي در
قراردادهاي منعقده تصريح كند كه ثمن معامله از محل سود ساالنه شركتهاي واگذاري شده
تسويه خواهد شد كه در قراردادها تصريح كرد و بايد قيد ميكردكه متناسب با سود دريافتي
و با تخفيف اعطايي بالفاصله بعد از آن (دقت شودبالفاصله) نسبت به تسويه و آزادسازي آن
بخش از سهام عدالت كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول و اقدام خواهد كرد)2( .
 -2سازمان خصوصيسازي مسئول وصول اقساط سهام واگذار شده سهام عدالت است ( )3و
ميبايستي اين وجوه را به حساب خزانه واريز نمايد و چنانچه سود دريافتي هر سال تكافوي
ميزان اقساط دريافتي را در همان سال ننمايد ميبايستي بدهي خريدار به ماهو شركتهاي
سهام استاني عدالت را از سود دريافت سنوات بعد تسويه كند كه نكرده است.
 -3سهام عدالت تا زمان تسويه نزد سازمان به صورت وثيقه بوده و هر مقدار از بدهي
سهامداران عدالت به عنوان بدهي شركتهاي سهامي استاني عدالت كه تسويه شود به همان
ميزان سازمان بايد وثيقه را آزاد ميكرد كه تاكنون نكرده است.
مر قانون و عدم رعايت آن از فرمان حكومتي
 -4ختم كالم در اين ميانه با توجه به روشن بودن ّ
گرفته تا قوانين موضوعه و آيين نامههاي الزماالجرا نقش مراجع نظارتي از سازمان حسابرسي
گرفته تا بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات چيست؟
پينوشتها :
 -1تصويبنامه شماره  226037تاريخ 88/1/27
 -2ماده  6مصوبه فوق
 -3تبصره  2ماده  6تصويبنامه

