WWW.RESALAT-NEWS.COM

آيت اهلل مظاهري:

منافقانبيدارند
بايدهوشيارباشيم

»

صفحه3

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

وزير دفاع :

صنعت دفاعي با وجود تحريمها
با اقتدار پيش رفته است

»

صفحه2

شنبه  23دي  25 1396ربيع الثاني  13 1439ژانويه  2018سالسي و سوم شماره12 9129صفحه تك شماره 5000ريال

حجت االسالم والمسلمين صديقي در خطب ههاي نماز جمعه تهران :

اگر نمي توانيد وعده ندهيد با مردم صادق باشيد
بايد پابرهنگان به نوا برسند
نه اش راف مرفه ب يدرد!
در بروکسل چه گذشت؟

روحيه ليب رالي و اش رافي نمي تواند
خألهاي مملكت را پر كند

دشمن بيكار نيست بايد بسيجيان
دست به ماشه باشند

اسد :

توطئه دشمن براي تجزيه
سوريه شكست خورده است

مجلس بايد اقتدار خود رانشان دهد
و رهرو راه مدرس باشد

بازخواني راهبرد آمريكا در ايران

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
بصيرت  ،زمان شناسي و لحظهشناسي حكم مي كند ،بدانيم در نهادهاي
امنيتي آمريكا و همپيمانان منطقهاي آنها درباره ايران چه مي گذرد.
استراتژيستهاي آمريكا "ميز" ايران در سيا را به «مركز» ارتقاء دادند.
امروز جايگاه ايران اسالمي از منظر امنيت ملي آمريكا ديگر يك «ميز»
نيست بلكه يك كانون مهم و يك مركز استراتژيك است .بازخواني راهبرد
آمريكا در ايران پس از آشوب اخير ضروري است.دشمني آمريكا با ملت
ايران طي  40سال اخير مبتني بر يك تحليل نيست بلكه بر اساس
اخبار و اطالعاتي است كه در رسانه ها يا در گويشهاي مختلف سران
آمريكا و همپيمانان اروپايي آن قابل رويت است .متاسفانه جرياني در
داخل با كوچكنمايي اين اخبار و اطالعات و بزرگنمايي مشكالت و
دوقطبي سازيهاي كاذب دشمني آمريكا و غرب را پنهان مي كند و
از اين باب با سرويسهاي امنيتي دشمن كامال همگراست .
آخرين جمعبندي نهادهاي امنيتي و سياسي آمريكا اعم از سيا و
پنتاگون و وزارت خارجه آمريكا به عالوه كارشناسان موساد و برخي
نهادهاي امنيتي كشورهاي منطقه كه عناد و دشمني آنها بر ملت ايران
محرز است  ،اين است كه ؛
 -1ادراك ايرانيها را بايد مديريت كنيم و مدام بگوييم مشكل شما
آمريكا نيست بلكه انقالبي است كه برپا كرده ايد و نظامي است كه
مستقر نموده ايد .به همين دليل از اول انقالب با ملت به دليل برپايي
يك انقالب پاك و الهي جنگيدند .نظام مستقر در ايران علي رغم اينكه
استانداردهاي دموكراتيك آن فراتر از هر نظام مستقر در روي زمين
است  ،آن را به رسميت نشناختند  .آنها قفل شدن دستگاه تحليلي
نظام و نخبگان را به عنوان يك هدف دنبال ميكنند  ،تا ملت به سمت
اتحاد ملي و انسجام اسالمي نرود.
 -2بي ثبات سازي كنترل شده ايران طي  40سال اخير در دستور
كار آمريكا بوده است  .آنها گفتهاند بايد ايران را هميشه در يك مدل
فرسايشي امنيتي و سياسي درگير كنيم تا رهبران انقالب به فكر
رفاه مردم و حل مشكالت معيشتي و نيز حل معضالت اجتماعي و
فرهنگي نيفتند.
جنگ داخلي  ،تحميل جنگ تحميلي و سرمايهگذاري روي جنگ
نرم از ابتدا در دستور كار آنها بود و آن را براي بيثباتسازي هم
عملياتي كردند.
 -3جداسازي مردم از نظام  ،دامن زدن به اختالفات قومي و قبيلهاي
و استفاده از ظرفيت هاي معاند و مخالف در داخل از ديگر راهبردهاي
غرب در ايران است .آنها از اول چسبندگي مردم به نظام و انقالب
را هدفگيري كردند و هر چه بيشتر تالش مي كردند كمتر نتيجه
مي گرفتند .بعد به اين نتيجه رسيدند كه بايد از مردم ايران انتقام
بگيرند و گفتند ؛ ملت ايران بايد هزينه شعار مرگ بر آمريكا را پرداخت
كنند به طوري كه از شعارهاي انقالب شرمنده شوند! شعار «نه غزه
و نه لبنان»  «،مرگ بر اصل واليت فقيه» " ،انتخابات بهانه است اصل
نظام نشانه است" ،از اتاق فكر سيا بيرون آمد و در سه غائله  18تير
 78و ناآراميهاي  8ماهه سال  88و نيز اخيرا در آشوب سقط شده
امسال در ناآراميها توسط پيادهنظام آمريكا در خيابانها تكرار شد .اين
شعارها جز شرمندگي براي سرويسهاي امنيتي دشمن و پوچ بودن
سرمايه گذاريهاي آنها روي امنيت ملي ايران دستاوردي نداشته است.
اينكه امروز در سيا فردي را گمارده اند كه فوق تخصص «شورشهاي
لكهاي شهري» را در كارنامه عملي خود دارد نتيجه همان حماقت در
راهبردهاي خصمانه آمريكا عليه ملت ايران است.
آنها فكر مي كنند با بازيافت زباله هاي فراري ضد انقالب مي توانند
شورشي را در ايران سامان دهندو بعد بروند در شوراي امنيت سازمان
ملل و نيز در مجامع جهاني «پُز حقوق بشري» بدهند و مجوز برخورد
سخت با ملت ايران را بگيرند.
ادامه در صفحه 2
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منتظري:

فريبخوردگان
آشوبهاي اخير آزاد شدند
رئيس سازمان مديريت بحران  :ساختمانهاي
دولتي در برابر زلزله ايمن نيستند

ظريف :اي ران در زمينه برجام انتخابهاي متعددي دارد

» سرمقاله

پوتين  :آمريكا در امور داخلي
كشورها دخالت مي كند

صفحه2

آيا اروپا واقعا
به برجام پايبند است؟
بخش سياسي خارجي :نشست بروکسل ميان وزير امور خارجه
کشورمان ،مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و وزراي امور خارجه
سه کشور آلمان ،انگليس و فرانسه برگزار شد .وزير خارجه کشورمان
پس از پايان اين نشست در توئيتر خود به صورت اجمالي نتايج نشست
بروکسل را تشريح کرد.
دکتر ظريف با اشاره به نشست خود با مقامات اروپايي در بروکسل
نوشت :نتيجه "اجماع قوي" امروز در بروکسل )۱:ايران به برجام پايبند
است؛ )۲مردم ايران کامال حق دارند از تمامي مزاياي برجام بهره مند
شوند؛ )۳هر حرکتي که برجام را تضعيف کند غير قابل قبول است.وي
تاکيد کرد :سه کشور اروپايي( فرانسه ،انگليس و آلمان) و اتحاديه اروپايي
بخوبي آگاه اند که تداوم پايبندي ايران به برجام مشروط به پايبندي
کامل اياالت متحده آمريکا به آن است .همچنين موگريني در توئيتي
نوشت :توافق ايران در حال جواب دادن است و يک مسئله کليدي
براي امنيت اتحاديه اروپا به شمار ميرود .اروپا از اين توافق حمايت
ميکند و انتظار دارد تمام کشورها آن را کامال اجرا کنند.
به گزارش ايسنا ،محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان روز
چهارشنبه نيز به منظور ديدار با همتاي روسي خود به مسکو سفر
کرده بود.ظريف در ديدار با سرگئي الوروف بر اهميت پايبندي همه
طرفها به برجام تاکيد كرده و گفته بود ادامه روند اجراي برجام
مستلزم پايبندي آمريکا به تعهداتش است .الزم به ذکر است که ترامپ
مخالف برجام است و در اکتبر  ۲۰۱۷عدم پايبندي ايران به برجام را
برخالف گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعالم کرد و کنگره
آمريکا با اين تصميم ترامپ همراهي نکرد .اکنون برخي بر اين نظرند
که ممکن است ترامپ در اقدامي يکجانبه در چارچوب اختياراتش
تعليق تحريمها طبق برجام را تمديد نکند که اين اقدام به منزله خروج
آمريکا از اين توافق هستهاي محسوب خواهد شد.
ادامه درصفحه 9

9

در سايت رسالت بخوانيد
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در گفتگو با صدري نيا مطرح شد :

مستند قائم مقام ؛ روايتي واقعي
بدون پيش داوري
ماجرا را آنگونه كه هست بايد روايت كرد
صفر تا سكو  ،مستندي نويدبخش

آيت اهلل علوي گرگاني:

آيت اهلل نوري همداني:

توان موشكي نبود ،دشمن
جرأت جسارت پيدا مي كرد

صفحه2

دشمن در كمين است
آماده مقابله باشيد

چرا مرکل هراسان است ؟

آيت اهلل جوادي آملي:

صفحه3

نيروهاي مسلح از مفاخر و عظمت
ايران اسالمي هستند

نقش سازمان سيا در حمايت از اغتشاشگران

صفحه2

هراس ترامپ از انتخابات سال 2020

نوريان اعالم کرد:

کاهش بودجه دفاعي کشور از پنج به  ۱/۲درصد در اليحه بودجه پيشنهادي دولت

رئيس کميته دفاعي مجلس ،از کاهش بودجه دفاعي کشور از  ۵به  ۱/۲درصد
در اليحه بودجه پيشنهادي دولت خبر داد.اردشير نوريان در گفتگو با خبرنگار
مهر ،درباره وضعيت اعتبارات دفاعي پيشنهاد شده از سوي دولت در اليحه بودجه
 ۹۷اظهار داشت :مطابق قانون برنامه ششم توسعه ،سرجمع اعتبارات دفاعي در
بودجه هاي ساالنه بايد معادل  ۵درصد کل اعتبارات عمومي باشد و در قالب تبصره
ها و بندهاي مختلف تنظيم شود و تخصيص الزم صورت بگيرد.وي با بيان اينکه
با وجود اين حکم قانوني ،آن چيزي که در اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه
 ۹۷مشاهده مي شود اين است که عدد  ۵درصد به  ۱/۲درصد تقليل يافته است
افزود :بر اين اساس ،سرجمع اعتبارات ،رديف ها و اقالمي که براي تقويت بنيه

دفاعي کشور بايد منظور شود ،حدود  ۱/۲درصد از بودجه عمومي کشور است و
بسياري از پيشنهاداتي هم که در حوزه بودجه دفاعي ارائه شده ،منوط به برداشت
از صندوق توسعه ملي است که آن هم ساز و کارها و ضوابط مخصوص به خودش
را دارد.نوريان با تاکيد بر اينکه نگاه دولت به بخش دفاعي بايد تقويت شود ،ادامه
داد :وقتي عدد  ۵درصد که مورد تاکيد برنامه ششم توسعه است ،رعايت نشده
يعني اينکه آنچه ارائه شده در مغايرت با برنامه ششم است؛ البته پيشنهاداتي براي
اصالح اين عدد از طرف اعضاي کميسيون تلفيق ارائه شده و بايد منتظر باشيم تا
ببينيم کميسيون در نهايت چه تصميمي مي گيرد.وي تاکيد کرد :تمام نمايندگان
مجلس به ويژه اعضاي کميسيون تلفيق بودجه نسبت به اهميت مسئله دفاع و

امنيت ملي هيچ شبهه و ترديدي ندارند ،هرچند به معضالت و محدوديت هاي
دولت نيز آگاه هستند و مي خواهند به دولت کمک کنند ،اما درباره حوزه دفاعي
کشور تعارف ندارند و معتقد به تقويت بنيه دفاعي کشور هستند.رئيس کميته
دفاعي مجلس خاطرنشان کرد :با وضعيتي که در منطقه و جهان به ويژه در محيط
پيراموني کشور ما برقرار است و تهديدهاي امنيتي که از سوي دشمنان مدام ايجاد
مي شود ،ضرورت دارد که حوزه دفاعي کشور فارغ از هر گونه نگاه خاص مورد
توجه قرار گيرد و با اين شرايط منطقه و جهان ،با ديدگاه هاي خوشبينانه نمي
توان مسائل امنيتي و دفاعي کشور را پيش برد؛ لذا حوزه امنيتي کشور و تقويت
بنيه دفاعي يک خط قرمز براي نمايندگان مجلس است.

سردار شريف:

پايگاههاي خبري ابوذر و بزرگداشت روز بسيج رسانه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در بين دشمنان جمهوري اسالمي دشمنان شناخته شدهاي
وجود دارند.وي با اشاره دشمني منافقين ،سلطنتطلبان ،آل سعود به نيابت
از آمريکاييها ،حزب بعث و غيره افزود :در اينکه حزب بعث و بقاياي خاندان
ت عليه امت اسالمي بهويژه ملت ايران ،هر آنچه از دستشان
صدام در جناي 
بر ميآمده انجام دادهاند ،شکي وجود ندارد.سخنگوي سپاه گفت :در جريان
اغتشاشات اخير هم ملت ايران نشان داد که از منافقين به دليل  17هزار شهيد
ترور و جنايتهاي متعدد ،آل سعود و سلطنتطلبان به داليل اينکه که در
طول تاريخ همواره دشمنيهاي خود عليه انقالب اسالمي را آشکار کردهاند،

نفرت دارند.وي خاطرنشان کرد :طبيعي است که هرگاه فرصتي پيش بيايد
و گروههاي ضدانقالب و دشمنان ايران اسالمي فرصتي براي ضربه زدن پيدا
کنند ،دشمن نيز امکانات خود را در اين مسير به کار ميگيرد تا به امنيت و
پيشرفت کشور ضربه بزند اما با وجود حمايتها و پشتيبانيهاي همهجانبه
مالي اطالعاتي و لجستيکي نظام سلطه و استکبار و ارتجاع منطقه ،همواره در
اين عرصه ناتوان بودهاند.شريف بيان داشت :در اينکه خانواده صدام جنايتکار
و معدوم هم در اين حوادث نقش داشتند نيز اطالعات وجود دارد و اين
اطالعات نشان ميدهد که آنها نيز سعي داشتند با کمک به گروههاي معاند
به نظام اسالمي ايران ضربه بزنند.

ملت در اتفاقات اخير نفرت خود را
از منافقان و آل سعود نشان داد
سخنگوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت :ملت در اتفاقات اخير نفرت خود
را از منافقان و آل سعود نشان داد.به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان ،سردار
رمضان شريف در حاشيه آيين اختتاميه جشنواره مطبوعات و خبرگزاريها،

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری گناوه در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های
واجد صالحیت که دارای سابقه کاری مرتبط و گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به امور
حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه

مبلغ تضمین

1

احداث خیابان بعثت نوروزآباد شهرگناوه

 6/550/204/923ریال

 330/000/000ریال

2

احداث کانال دفع آب های سطحی شهر گناوه

 11/289/105/070ریال

َ
ریال
570/000/000

3

زیر سازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر گناوه

 8/177/724/223ریال

 410/000/000ریال

-1دستگاه مناقصه گزار:شهرداری بندر گناوه
-2آدرس دستگاه مناقصه گزار:گناوه – خیابان امام خمینی(ره) ساختمان اداری شهرداری
-3رشته و رتبه قابل قبول:ابنیه – راه راه آهن و باند فرودگاه
-4محل تامین اعتبار:اعتبارات سه درصد نفت و گاز -قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
-5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه که بصورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا واریز نقدی به حساب سپرده شماره  3100001884003بنام
شهرداری گناوه نزد بانک ملی
-6ضمانتنامه در پاکت (الف)-رزومه کاری و مدارک شرکت در پاکت (ب)پیشنهاد قیمت به همراه آنالیز آن در پاکت (ج)در بسته و الک و مهر
شده از سوی شرکت کننده ارائه می گردد،روی پاکت ها درج حروف الف یا ب یا ج ضروری می باشد.
-7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
-8هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-9سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است
-10ارائه اساسنامه،آخرین آگهی تغییرات ،گواهی صالحیت دار (گواهینامه صالحیت فنی )،گواهی نمونه امضاء تعهدآور از دفتر اسناد رسمی در
پاکت (ب) الزامی است
-11محل و مهلت خرید اسناد مناقصه :از تاریخ سه شنبه  96/10/26تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ، 96/11/8آدرس :خیابان امام خمینی
،شهرداری گناوه واحد حقوقی
-12محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه:پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ، 96/11/14آدرس :خیابان امام خمینی ،دبیرخانه شهرداری گناوه
-13تاریخ بازگشائی پاکات:شنبه  96/11/14ساعت  15می باشد
-14در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
-15به پیشنهادات فاقد سپرده،فاقد گواهی تایید صالحیت ،فاقد مدارک ثبت شرکت،مخدوش  ،مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب
اثر داده نمی شود.
نوبت اول96/10/23:
نوبت دوم96/10/30 :

خش 96/10/23

شهرداري بندر گناوه

خبر »

جزئيات نشست مشترک نمايندگان آمريکا
ي و عربستان درباره ايران
منافقين ،بارزان 
روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مطالب و شايعات اخير
بيانيهاي منتشر کرد.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت
نظام در خصوص مطالب و شايعات اخير بيانيهاي منتشر کرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
بي ترديد دو رسالت سترگ آگاهي افزايي و روشني بخشي نسبت به ارتقا و جهت
دهي به افکار عمومي از توقعات شفاف جامعه نسبت به رسانه ها به شمار مي رود که
بايد براساس انصاف و صداقت نسبت به آن عامل باشند هر چند ممکن است برخي
رسانه نماها از اين جريان زالل استثنا باشند.
بنابراين با توجه به مخابره رسمي اخبار توسط روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،برخي رسانه هاي ضدانقالبي اقدام به جعل و گمانه زني هاي خالف واقع نموده اند
که الزم است براي شايعه زدايي و تنوير افکار عمومي مطالب ذيل را تقديم نماييم:
 .1بستري شدن حضرت آيت اهلل شاهرودي رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت
نظام در يکي از بيمارستانهاي آلمان بنا بر توصيه اکيد تيم پزشکي و بر خالف تمايل
ايشان بوده است و پس از بهبودي و طي روند درماني در آلمان به ايران مراجعت
نموده اند و در مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه هاي ديگر در خدمت مردم و
انقالب اسالمي خواهند بود.
 .٢اخيرا در يکي از سايت هاي خبري ادعا شده "اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
درباره اغتشاشات اخير اختالف نظر داشته اند" و يا اين که "دبير مجمع گزارش شوراي
امنيت ملي را قرائت کرده است" که روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن
تکذيب مدعاي فوق متذکر مي گردد در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام
تمام اعضا روي خاستگاه ها و ريشه هاي اغتشاشات اخير اتفاق نظر داشته و پيروي
از فرامين و منويات رهبر معظم انقالب و وحدت نيروهاي سياسي را تنها راه مقابله با
توطئه هاي دشمنان و حل مشکالت کشور اعالم کرده اند.
 .3پس از مصاحبه دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرده برداري از عوامل
پشت صحنه آشوب و اغتشاش در روزهاي اخير؛ رسانه هاي ضدانقالبي که از نفرت
ملت ايران نسبت به عوامل واقعي اغتشاشات اخير آگاهي داشتند کوشيدند با هجو و
وارونه انگاري بيانات دکتر محسن رضايي افکار عمومي را نسبت به دخالت عوامل پشت
صحنه اغتشاشات اخير به ترديد بکشانند!
واضح است که انتشار اين نوع شايعاتِ برنامه ريزي شده بخشي از ماموريت جنگ رواني
اتاق اغتشاشات را تشکيل ميدهد؛ بنابراين چند نکته شايان ذکر است:
الف :پس از انتشار رسمي خبر نشست رسانه اي دکتر محسن رضايي از سوي روابط
عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام وي به نقل از گزارش رسمي يک مقام امنيتي
ذيل مذاکرات صحن مجمع از پشتيباني و نقش آفريني مشترک امريکا ،رژيم صهيونيستي
و عربستان با همراهي گروهک منافقين و عناصر سلطنت طلب در اغتشاشات اخير
خبر داد.
در ادامه پس از اصرار خبرنگاران با استناد به گزارش مذکور اضالع ميز برنامه ريزي
آشوب را به شرح ذيل اعالم نمودند:
_ مايکل اندريا :مدير بخش جاسوسي و عمليات هاي ضد ايران در سازمان سيا که
طبق افشاگري روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز براي ايجاد بي ثباتي و آشوب در ايران
به اين سمت منصوب شده است.
ادامه در صفحه 2

همكار گرامي

جناب آقاي يوسف اسفندياري

مصيبت وارده درگذشت مادر همسر گراميتان را تسليت
گفته ،بقاء عمر بازماندگان را از درگاه ايزد منان مسئلت
مي نمائيم.

روزنامه رسالت

