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سرمقاله

مردمي که آقا هستند

محسن پيرهادي  -مديرمسئول
براي کساني که دلبسته امام و انقالب
هستند ،ايام اهلل دهه فجر ،همواره
غرورآفرين است اما امسال جنس اين
غرور و افتخار فرق مي کند .اربعين و
عدد  40در موضوعات مختلف ،مورد
توجه و عنايت است .تکامل و قوام با
چهل سالگي گره خورده و اکنون نهال  ،57درخت
تنومند  40ساله اي شده که اصلها ثابت و فرعها
في السماء قلمداد مي شود.
اما اينکه در کوران حوادث و فتنه ها و دشمني ها و
نفوذها ،نهالي باقي بماند و اين روزها مردم چهل ساله
شدنش را جشن بگيرند ،مرهون موضوعات مختلفي
است که برخي از آنها را بازگو مي کنم.
اولين نکته اين است که کاشت اين نهال را شخصي به
عهده گرفت که مؤمن بود؛ مؤمن به خدا ،مؤمن به هدف،
مؤمن به راهي که او را به اين هدف ميرسان َد و مؤمن به
مردم .فلذا اوال نهال سالمي غرس شد ،ثانيا باغبان آن با
باور کامل ،رفتار مي کرد و بعد از او هم سي سال حراست و
حفاظت به دست با کفايت کسي بود که هم به انقالب علقه
دارد ،هم کنار امام ،باغباني از اين شجره طيبه را آموخته
بود .آفت ها هر روز پيچيده تر به جان درخت مي افتادند
اما شاگرد مثل استاد مي جنگيد و نمي گذاشت گزندي
به اصل و ريشه برسد .شايد هر از گاهي ميوه هايي روي
زمين مي ريخت ولي رويش ها شيرين تر بود و تلخي
ريزش ها را از بين مي برد .شايد گاهي بدنه درخت در
طوفان ها آزرده مي شد اما بعد از آرامش ،درخت قد
مي کشيد و از افقي باالتر دنيا را مي ديد.
دومين نکته که پيوندي با بحث اول هم دارد حضور
مردم بود که حجتي براي نصرت پديد آورد همانطور
که اميرالمؤمنين فرمود :أَ َما َو الَّذِي َفلَقَ ال ْ َح َّب َة َو بَرأَ
َ
ور ال ْ َحاضِ ِر َو ق َِيا ُم ال ْ ُح َّج ِة ب ِ ُو ُجو ِد ال َّناصِ ِر
الن ََّس َم َة ل َ ْو لاَ ُحضُ ُ
َو َما أَخَ َذ اللهَّ ُ َعلَي ال ْ ُعلَ َما ِء أَلاَّ يُقَا ُّروا َعلَي ك َِّظ ِة َظال ٍِم
َب َم ْظ ُلو ٍم أَلَلْق َْي ُت َح ْبلَ َها َعلَي َغا ِرب ِ َها؛ هان به
َو لاَ َسغ ِ
خدايي كه دانه را شكافت ،و انسان را به وجود آورد ،اگر
حضور حاضر ،و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود
ياور نبود و اگر نبود عهدي كه خداوند از دانشمندان
گرفته كه در برابر شكمبارگي هيچ ستمگر و گرسنگي
هيچ مظلومي سكوت ننمايند ،دهنه شتر حكومت را
بر كوهانش ميانداختم.

سرمايه محبت زهراست انقالب

روحاني:

آمريکا حامي ترور
 ۱۷هزار نفر از مردم ايران
توسط منافقين است
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عبدالمجيد شيخي
در گفتوگو با رسالت:

عامل گراني ،سهمبري
مجاني و رانت است

9

کلينتون اينبار
نميآيد!

اينفوگرافي

سيد مرتضي نبوي :گفتمان تخريبي
در  40سالگي انقالب ممنوع است

محمدرضا م رندي :انقالب اسالمي به افراط
ديکتاتوري و تفريط وادادگي دچار نشد

محمد ناظمي اردکاني :در  40سالگي انقالب
غرب گرايان از قطار انقالب پياده شدند
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چرا آمريکا رو به افول است؟
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محمد کاظم انبارلويي
پاسخ به اين پرسش براي ما حياتي است که چرا آمريکا
رو به افول است؟ فهم چيستي ماهيت قدرت در آمريکا
به چرايي اين پرسش ،هر فردي را که جوياي حقيقت
باشد ،رهنمون ميسازد.
قدرت آمريکاييها روي چهار ستون استوار بود که
عبارتند از:
 -1رکن اخالقي و ايدئولوژيک
 -2توانايي در حل معضالت خود و همپيمانان
 -3توانايي ائتالفسازي و استفاده از قدرتهاي ديگر براي مقابله با رقيب
 -4قدرت مهار رقيب
رکن اول :آمريکا به ويژه در نيم قرن اخير ،خود را پرچمدار «دموکراسي» و
«آزادي» در جهان ميدانست .آمريکاييها با اين دو پرچم ،داعي ه دار حقوق بشر
در سرزمين خود و در کل جهان بودند .رؤساي جمهور آمريکا يک دکور اخالقي
داشتند و خود را در کادر اين دکور تعريف ميکردند .امروز از اين بساط و دکور
چيزي باقي نمانده است .آنها به کسي راي دادند تا به کاخ سفيد راه يابد که تير
خالص به اخالق ،مذهب ،انسانيت ،آزادي و پايبندي به تعهدات بزند.
فيلسوفان سياسي غرب و آمريکا از تئوريپردازي در حوزههاي اخالق ،سياست،
حقوق اساسي ،حقوق بينالملل و  ...عقيم هستند .آنان که ميگفتند ليبراليسم
پايان تاريخ است و پس از آن هيچ کس قادر نيست انديشهاي ناب در خصوص
فالح و رستگاري بشر بياورد ،امروز سوگمندانه به پايان کار و ايدههاي پوسيده
خود نشستهاند و حرفي براي بشر ندارند .آنها با بازخيزش جوامع اسالمي به
سوي تمدن اسالمي و ظهور انقالب اسالمي به رهبري امام خميني (ره) و استمرار
انقالب پس از امام (ره) توسط مقام معظم رهبري ،به پرسشهاي کليدي عصر
ما ديگر نميتوانند پاسخ دهند .موتور ايدئولوژي آنها فاقد يک سوخت معنوي
و ساخت اخالقي است .قدرت در آمريکا فع ً
ال در چاه ويل حاکميت دوگانه است،
بعيد است از اين مخمصه رهايي يابد.
آمريکایي ها در عصري زندگي ميکنند که زير آواري از پرسشهاي بيپايان
به ويژه در حوزه آزادي دفن شدهاند .آنها در رويارويي و نبرد نرم با ايران کم
آوردهاند ،آستانه تحمل خود را از دست دادهاند ،بستن صدها صفحه شبکههاي
اجتماعي در فيسبوک ،تونيتر و اينستاگرام که برخي از آنها تا  2/5ميليون
نفر مخاطب دارد و از سوي ايرانيان و طرفداران جمهوري اسالمي پيامرساني
ميشود ،نشان ميدهد آزادي قلم و بيان و گردش آزاد اطالعات ،آمريکاييها
را به شدت رنج ميدهد.
رکن دوم :آمريکاييها امروز بدهکارترين دولت خود را تجربه ميکنند ،زيرساختهاي
حياتي آمريکا در تمامي ابعاد نياز به نوسازي دارد.
ب زني رفقا و متحدان
اينکه ترامپ با راهاندازي جنگ تعرفهها مشغول جي 
خود است ،نشان ميدهد براي نوسازي آمريکا سخت نيازمند بودجه است .با
قرض و قوله نميتواند آن نيازمنديها را برطرف کند .بايد هزينهها بهويژه
هزينههاي سرسا م آور لشکرکشي به اقصي نقاط جهان را کم کند و به فکر
درآمدزايي باشد.
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برنامه مراسم نماز جمعه  19بهمنماه  97در مصلي امام خميني(ره)

با گراميداشت دهه فجر چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي؛ نماز عبادي  -سياسي جمعه  19بهمنماه به امامت آيتا ...خاتمي در مصلي تهران برگزار
ميشود.
پيش از خطبهها،آقاي مهدي سماواتي مداح محترم اهل بيت عليهمالسالم به مناسبت شهادت حضرت فاطم ه زهرا سالما ..عليها به مديحهسرايي
ميپردازند.
* دربهاي مصلي از ساعت  10صبح باز ميشود و مراسم از ساعت  10:50آغاز ميگردد.
تاريخ انتشار97/11/18 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
ختر97/11/18 :


سازمان بنادر و دريانوردي
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

فراخوان تجديد مناقصه عمومي
به شماره /3618ص 15همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده)
يكمرحلهاي  -نوبت دوم

موضوع :خدمات اجاره يك فروند يدككش آتشخوار به منظور استفاده در بندر آبادان
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) خدمات اجاره يك فروند يدككش آتشخوار به منظور
استفاده در بندر آبادان به شماره ( )200970139600010را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/11/17ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  16روز چهارشنبه تاريخ 97/11/24
مهلت زماني ارسال پيشنهاد :ساعت  10روز چهارشنبه تاريخ 97/12/08
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  12روز چهارشنبه تاريخ 97/12/08
تاريخ برگزاري جلسه پرسش و پاسخ :ساعت  10روز يكشنبه تاريخ 97/12/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزارجهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:
آدرس :آبادان ،خيابان امام خميني(ره) و تلفن 06153244000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ساير استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبتنام/پروفايل تامينكننده/مناقصهگر موجود است.
تاريخ انتشار97/11/18 :
خ ش97/11/18 :

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

برخي دستاوردهاي
انقالب در حوزه
زنان و خانواده
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مطالبهگري از اروپاي صدچهره

حنيف غفاري
انتشار بيانيه  12بندي ضد ايراني اروپا ،موسوم به «جمعبندي» ،
نه تنها فرضيه "بسط تعهدات ايران" در ازاي" کاهش سطح تعهدات
اروپا" را به اثبات رسانده است ،بلکه شاهد مثالي گويا دال بر
بازي مشترک کاخ سفيد و اروپاي واحد عليه کشورمان محسوب
ميشود .صورتبندي اين بيانيه و رمزگشايي از آن بسيار ساده
است  :اتحاديه اروپا در ازاي "ثبت" يک ساز و کار حداقلي و مبهم،
سعي در تحديد قدرت منطقه اي ،نظامي و سياسي کشورمان و
در نهايت،افزايش "ضريب ضربه پذيري" جمهوري اسالمي ايران
دارد .در اين ميان نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت :
 -1در اين بيانيه آمده است که اتحاديه اروپا تعهد راسخ خود به «برنامه جامع اقدام
مشترک» (برجام) و تداوم اجراي آن را ابراز ميدارد! اين در حالياست که اروپاي
واحد نه تنها در دوران رياست جمهوري ترامپ ،بلکه در دوران رياست جمهوري اوباما
( که ظاهرا برجام اجرايي شده بود ) ،مانع از عادي سازي روابط بانکي و اعتباري ديگر
کشورهاي جهان با ايران شده بود .بنابراين ،پيش فرضي که اروپا بيانيه خود را بر مبناي
آن استوار ساخته است ،کامال باطل و غير واقعي است .نکته قابل تامل اينکه اتحاديه
اروپا با استناد به اين "مقدمه باطل"  ،دست به يک "نتيجه گيري گويا" زده و خواستار
مواجهه موشکي ،منطقه اي ،حقوق بشري و .....با ايران شده است.
 -2واقعيت امر اين است که اعالم خبر صوري "ثبت ساز و کار مالي ويژه اروپا" و
ياد شدن از اين راه و کار به عنوان "نخستين گام اروپا در صيانت از برجام"! ،گستاخي
اروپائيان در قبال کشورمان را دوچندان ساخته است .به طور کلي ابهامات و چند گانگي هاي
اينستکس را از  ۳منظر ميتوان مورد بررسي قرار داد .از نظر ماهوي ،ساختاري و
اجرايي .از منظر ماهوي بايد ابتدا بپرسيم که اساسا از لحاظ ماهيتي با چه پديدهاي
مواجه هستيم؟ آيا اينستکس يک ساز و کار حقوقي است؟ سازوکاري اقتصادي بوده و
يا اصال ساز و کاري امنيتي است؟ اينها تماما مواردي هستند که خود سران اتحاديه
اروپا نيز به طور واضح آنها را مشخص نکرده اند.به عبارت بهتر ،اروپائيان در ازاي ارائه
يک ساز و کار بالقوه و مبهم ،در صدد مهار پروژه مشترک آمريکايي -اروپايي "مهار
ايران قدرتمند" هستند.
 -3اروپائيان در حال هدايت بازي خطرناکي در قبال کشورمان هستند  :اينکه در قبال
"ثبت " ،و نه اجرايي شدن يک "مکانيسم حقوقي"" ،ما به ازاي راهبردي" از ايران بخواهند!
اين در حالياست که ما به ازاي حقوقي "اجرايي شدن اينستکس"( آن هم در صورتي
که همه تعهدات برجامي اروپا را در بر گيرد ) ،قبال از سوي ايران و با عمل همه جانبه
کشورمان به تعهدات برجامي خود پرداخت شده است .از سوي ديگر،مقتضيات حقوقي
اين مکانيسم مبهم ،از جمله ضمانت اجرايي اينستکس و اجراي دو طرفه اين قرار داد
در هاله اي از ابهام قرار دارد .به راستي اگر اروپا از انجام تعهدات خود سرباز زد ،چه
کسي خسارت ناشي از اين عدول را خواهد پرداخت؟ ناگفته نماند که مقامات اروپايي
با گره زدن بندهاي اين کانال مالي با موضوعاتي نظير توان موشکي ،توان منطقهاي و
همچنين  ،FATFنشان دادند که به اين سازوکار به عنوان يک متغير مستقل حقوقي
نگاه نميکنند ،بلکه آن را به عنوان اهرم فشاري بر ايران تعريف کرده اند تا از طريق
آن خواستههاي خود را به کشورمان تحميل کنند.
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