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معاون اول قوه قضائيه:

3493ميليارد تومان
در پرونده سههزار ميلياردي
به بيت المال برگشت

نقشه هاي خطرناك
ضد شيعي ناكام ماند
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رهبر معظم انقالب در ديدار خبرگان مطرح كردند:

پرده برداري از جنگ رسانهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي
راه عالج مشكالت ،خالي كردن
پشت دولت نيست

مهمترين وظيفه ،تعميق انسجام مردم
با دستگاههاي دولتي است

سرمقاله

حضور غير قانوني آمريكا در سوريه بايد پايان يابد

فالحت پيشه
رئيس كميسيون امنيت ملي:

صفحه3

رئيس فتا:

ايران ،روزانه آماج ميليونها
حمله سايبري است
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درسايترسالتبخوانيد

حجتاالسالم و المسلمين خسروپناه:

توگو با رسالت:
پيتر جن کينز در گف 

اروپا نميتواند شرکتهاي خود را مجبور به تجارت باايرانکند

صفحه9

يادداشت

راهبرد آفندي در جنگ رسانهاي

حوزه بايد درگير حل
مسائل واقعي مردم باشد

مراقب ستون پنجم
تحريم باشيم

رئيس جمهور در اجالس سه جانبه ايران ،روسيه و تركيه :

ميزان ،راي ملت است

محمدمهدي انصاري
طي چند ماه اخير كه اوضاع اقتصادي
نابسامان در كشور حاكم شده ،انتقادهاي
زيادي متوجه دولت شد و برخي افراد
در فضاي رسانهاي يا محافل سياسي
بحث «استيضاح» و «عدم كفايت»
دولت و شخص رئيسجمهور را مطرح
ساختند .هر چند سازوكار قانون اساسي براي بركناري
رئيسجمهور در صورت ناتواني يا عدم كفايت سياسي
و اجرايي پيشبيني شده است و وضعيت بيثبات بازار
ارز و طال ،تورم فزاينده ،ركود و برخي مفاسد اقتصادي
و مديريتي در مديران ارشد دولت ،شائبه جدي بودن
بيكفايتي دولت را در رتق و فتق امور جاري كشور در
اذهان متبادر ساخت اما اين نوشتار فارغ از اين مباحث
در پي دقت نظر در يك نكته بسيار راهبردي در نظام
«مردم ساالري ديني» است.
رهبر معظم انقالب در شرايط فوق الذكر با بيان خود مبني بر
اينكه «دولت بايد به كار خود ادامه دهد» در نقش حاميترين
مقام «دولت مستقر» ظاهر شدند وتاكيد كردند كه دولت
بايد به تعهدات خود عمل كند و وعدهها و شعارهايي كه
داده به بوته اجرا بكشاند .در حقيقت ،رهبري اصليترين
حامي و مدافع اصل «ميزان ،راي ملت است» ميباشد .رهبر
انقالب هر چند بعضا منتقدترين مقام نسبت به برخي مسائل
جاري كشور بودهاند اما انتقادي همراه با انصاف ،دلسوزي
و اميدواري به اصالح داشتهاند و حاضر نيستند دولتها
با روشهاي خاص يا غيرمعمول تضعيف و تخريب شوند
بلكه رويكرد رهبري صرفا حمايت و تقويت دولت منتخب
و برآمده از «راي مردم» است .مردم اگر كسي را براي يك
دوره خاص در مجلس يا دولت برگزيدهاند بايد طعم انتخاب
و نتيجه گزينش خود را بچشند و منتخبان نيز موظفند به
تعهدات و وعدههاي خود عمل كنند...
ادامه در صفحه2

هدف جنگ رسانه اي ،بدبين كردن مردم
و بزرگتر نشان دادن مشكالت است

كشور در حال پيشرفت است
اين رجزخواني نيست

كار جهادي بايد توسط خود مسئولين
انجام شود
صفحه2

حجت االسالم محمد قمي:
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محمد مهدي اسالمي
نگاهي به آمارهاي دو سوي دومين حمله آمريکا
به عراق در سال  2003درسهاي بزرگي در دل
دارد .برتري چشمگير نيروهاي عراقي بر نيروهاي
ائتالف ( 450000نفر عراقي در مقابل 300000
نفر نيروهاي ائتالف) ،خستگي نيروهاي آمريکايي از
جنگ پايان نيافته افغانستان ،وجود موانع طبيعي
جدي براي پيشروي زميني دشمن همچون امکان
انهدام پلهاي رودهاي بزرگ دجله و فرات و  ...شرايطي را به وجود
آورده بود ،که بسياري از تحليلگران نظامي امکان پيروزي کوتاه مدت
آمريکا را محال ميدانستند.
در اين جنگ آمريکا از لشكري قويتر از نيروي نظامي خود بهره ميگرفت،
لشكري که عمليات رواني را طراحي و ابالغ ميکرد و آن تحليلگران از
تأثيرش غافل بودند .قرار دادن خبرنگاران و روزنامهنگاران در كنار سربازان
يکي از اصليترين اين اقدامات بود که امکان پخش زنده داشتند .اين
اقدام موجب برجسته کردن دستاوردهاي نظامي برخالف رويه گذشته
که اخبار جنگ را تا مقطعي محرمانه تلقي ميکرد ،شد .تصويرسازي از
سربازان عراقي اسير گرفته شده به عنوان انسان هايي گرسنه که مورد
حمايت آمريکا و متحدانش قرار گرفته است ،ايجاد شوک با نامگذاري
بمب مورد استفاده با عنوان «مادر همه بمبها» ،ادعاي جدا بودن مردم
از دولت و هدف حمالت نبودن آنها و تصويرسازي آمريکا به عنوان ناجي
عراقيها از شر ديکتاتوري حاکم از جمله دستاوردهاي اين روش بود .اما
گام اصلي را چند سال جلوتر ،فيلمهاي هاليوودي ،رسانههاي گوناگون
کاغذي و اينترنتي و  ...برداشته بودند و با تصويرسازي از صدام به عنوان
يک اهريمن ( هم او که در دوره شراکت منافع با آمريکا در رسانههاي
آمريکايي تکريم ميشد)  ،افکار عمومي جهان و حتي عراق را تا آنجا
همراه اين عمليات کردند تا با کمترين مقاومت ،نيروي زميني متجاوزين
به سرعت به پيروزي باور ناپذيري دست يابد.
جالب آنجاست که مديريت افکار عمومي به نحوي پيش رفت که پس
از پايان جنگ ،فقدان وجود سالحهاي کشتار جمعي ( که براي تقويت
صدام مقابل انقالب اسالمي خود غرب به او اعطا کرده بود) باور شد و
اين ادعا محل مناقشه قرار نگرفت.
تاريخ کاربرد پروپاگاندا در پيشبرد تنازعات ميان کشورها نشان ميدهد،
آمريکا يکي از کشورهايي است که بيشترين اعتنا را به استفاده از
رسانه و تبليغات براي توفيق در مواجهه با دشمنان خود به کار بسته
است ،رويکردي که اغلب رنگ مکمل نبردي ديگر را داشته ،اما بخش
عمدهاي از توجه آمريکا را به خود معطوف ساخته است .اين موارد،
شامل مکمل عمليات نظامي است که اگرچه در جنگ جهاني دوم
جهشي جدي در روش و تکنيک يافت؛ اما در عمليات سپر صحرا و
پس از آن در در عمليات توفان صحرا عليه عراق به کمال رسيد و به
نقطه اوج خود رسيد.
اما آمريکا دستاوردهاي ديگري نيز در به کارگيري رسانه و تبليغات در
منازعات دارد که يکي از اصليترين آنها ،استفاده از آن در جنگ سرد
مقابل شوروي است .شايد نمادينترين بخش آن ،بزرگ نمايي صف
مقابل مک دونالد افتتاح شده در مسکو باشد که بسياري آن را نقطه
آغاز فروپاشي شوروي تلقي کرده اند.
آمريکا ديرهنگامي است از اين سالح ،عليه انقالب اسالمي نيز استفاده
ميکند؛ رويکردي که به دليل ضعف تحليل از واقعيات ايران ،وجود
ايمان و انسجام ميان امت و امامت تا کنون نافذ نبوده است .اما اين به
معناي بي تاثير بودن هميشگي آن نيست .شايد از همين رو بود که امام
خامنهاي در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان ،با بررسي ابعاد جنگ نرم
فعلي عليه کشورمان ،ضمن توجه دادن به وجود يک اتاق جنگ براي
هدايت نبرد همه جانبه اقتصادي نسبت به غفلت از جنگ مکمل آن
که نبرد مهم رسانهاي و تبليغاتي است ،هشدار دادند.
ادامه در صفحه 2

شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

فراخوان مناقصه هاي عمومي دو مرحله اي
(نوبت دوم)

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين

زمان برگزاري

ساعت

200971235000019

آبرساني به مجتمع روستايي شهرستان رودبار

37،182،818،526

1/860/000/000

97/7/10
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200971235000020

آبرساني به مجتمع روستايي دره در شهرستان رفسنجان

28،309،577،783

1/420/000/000

97/7/10

8/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و يکشب
– نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي ( الک و مهر شده ) نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 97/06/15 :
نوبت دوم 97/06/17 :

شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي
به شماره مناقصه 200971235000021

چگونگي گراميداشت چهل سالگي انقالب اسالمي
اختالسگر را نم يتوان بخشيد

يادداشت

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي  ،بشرح جدول ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار
نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي
دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و
دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 رشته  :آب پايه 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 : تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه بانکي تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/6/15مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روزدو شنبه تاريخ 97/6/26 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز دوشنبه تاريخ 97/7/9 -مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( فرايند اجراي كار )  -مبلغ برآورد بر حسب ريال بر اساس فهرست بهاء  97و طبق جدول زير ميباشد

خش97/06/15:

رهبري ،باور عميق
به مردمساالري ديني دارند

(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي  ،احداث حوضچه ها و نصب كنتورهاي حجمي سطح
استان كرمان را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 رشته  :آب پايه 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 : تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه بانکي مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرآيند ارجاع کار )  833/000/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/6/15مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روز دو شنبه تاريخ 97/6/26 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز دوشنبه تاريخ 97/7/09 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  8صبح روز چهارشنبه تاريخ 97/7/11 مبلغ برآورد  16/645/981/725 :ريال بر اساس فهرست بهاء  97مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي ( الک و مهر شده ) نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 97/06/15 :
شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان
نوبت دوم  97/06/17 :خش97/06/15:

پيشنهادات پوشالي براي رفع مشکالت!

مهدي عامري
به قول آن شيخ ،نابساماني وضع امروز دولت و مجلس و کشور را
ننه جون او هم درک مي کند و نياز به مباحث کارشناسي دقيق و
عميق ندارد! به گفته جناب حسن روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي
در سال  ،92براي درک تورم و بيکاري و ساير مشکالت نياز به آمار
و عدد و ارقام نيست و آنچه مالک است جيب و احساس مردم
است و به يقين امروز مردم در رده هاي مختلف از کارمند گرفته
تا کارخانه دار ،احساس خوبي از وضعيت موجود ندارند!
انقالب اسالمي در طول اين چهل سال بحرانهاي زيادي را از سر گذرانده است ولي هيچ
هنگام تا اين حد مردم احساس نارضايتي از دولت نداشتهاند! دشمني دشمن و خرابکاري
نرم و سخت آمريکا و اذناب او همواره نظام را نواخته و روزي نبوده است که اينان عليه ملت
و انقالب دسيسهاي نداشته باشند.
مسببان وضع موجود حال به جاي پاسخگويي به مردم علم مخالفت بلند کرده اند و با
حاشيهسازي و بيان سخنان بي ربط سعي در قهرمان سازي بي مورد و انحراف افکار عمومي
دارند .البته نزديک شدن به انتخابات مجلس نيز نميتواند بي اثر باشد!
دو تن از نمايندگان ليست اميد در روز  13شهريور در نطق پيش از دستور سخناني داشتند
که از همين جنس است .البته چه درست و مناسب ،يکي از آنها بيان داشت که اينان جاي
نمايندگان شايستهتر را گرفتهاند يا اينکه با وقت گذرانيهاي بي اولويت در مجلس ،بر
مشکالت مردم ميافزايند!
اي کاش صدا و سيما نطق کامل اين نمايندگان را پخش مي کرد تا مردم متوجه شوند که
نمايندگان مجلس در روزهاي سختي ملت چه دغدغههاي مبتذلي دارند.
آيا با رفع حصر فتنهگران و تعدادي زنداني وضع معيشت بهبود مييابد؟
امروز که شما با نظارت استصوابي نماينده مجلس و رئيس جمهور شدهايد و توانايي اداره
کشور را نداريد آيا با حذف نظارت وضعيت معيشت تغيير مي کند؟ آيا ريشه مشکالت
کشور در نظارت استصوابي است؟ اگر اعتقاد داريد اين نظارت سبب شده امثال شما که
به فرموده خودتان جاي ديگري را تنگ کرده ايد سر کار بياييد چرا همين امروز از منصب
خود کناره گيري نميکنيد؟
آيا اگر سپاه تنها به کار نظامي بپردازد مشکل کشور حل ميشود؟ انصاف اين است امروز
اگر سپاه نبود تعداد قابل توجهي به مشکالت دولت افزوده ميشد حضور سپاه در حل
مشکالت مردم در خرمشهر و ساخت و سازها در پااليشگاه و غيره تا کنون به نفع دولت
کم کار بوده است .اگر سپاه به پادگان بگردد همين چند طرح مختصر را هم دولت نميتواند
افتتاح کند و با آن عکس بگيرد!
ضمن آنکه در همين سخنان حتي از فعاليت موشکي کشور و فعاليتهاي امنيتي و نظامي
سپاه در منطقه انتقاد شده است! گويا منظور حضرات اين است سپاه و ارتش در پادگانها
محبوس شوند!!
آيا مشکالت کشور به اين دليل است که ما سفارت امريکا را اشغال کرديم؟ يعني اگر امروز
آمريکا در ايران سفير داشت با روي خوش با ما سخن مي گفت؟ مگر آمريکا در افعانستان
و يمن و عراق و  ...سفير ندارد که عليه ملت آنان فتنهگري ميکند؟
آيا مشکل اقتصادي امروز به اين خاطر است ما پس از فتح خرمشهر جنگ را ادامه داديم يا
نداديم؟ يعني اگر پس از خرمشهر جنگ تمام مي شد امروز مردم در رفاه و آسايش بودند
و امروز وضع اقتصادي عالي بود؟
آقاي رئيس جمهور در مجلس و دربرابر ديدگان همين نمايندگان مشکالت امروز را ناشي از
تجمعات پراکنده دي ماه در کشور دانست! حال چگونه است که اين نمايندگان ،رفع حصر
کساني که کشور را به آشوب کشيدند و فتنه  88را به پا کردند عامل گشايش کشور ميدانند؟
يعني امروز اگر سران فتنه در حصر نبودند مردم گراني و فشار نداشتند؟ با فرض درستي همه
اينها اين پرسش به وجود مي آيد چه ارتباطي ميان سران فتنه و دشمنان ملت و خرابکاران
اقتصادي وجود دارد که حصرشان موجب عصبانيت آنها و فشار بر ملت مي شود؟
آيا امروز اگر عکس رئيس دولت اصالحات در روزنامهها زده شود -که ميشود -بازار ارز و
رکود اقتصادي درمان ميشود؟ صدا و سيما به بهانههاي مختلف در برنامه هاي مستند خود
خاتمي را به تصوير کشيده است اما مشکلي از مشکالت حل نشد! در همين مجلس امثال
اين نمايندگان بارها از خاتمي تقدير و تجليل کرده اند اما نه تنها مشکلي برطرف نشد بلکه
تنها آقاي خاتمي نيز مانند آقاي کواکبيان و حضرتي به جمع توابان حامي دولت پيوست!!
شايد امروز تعداد کثيري از مردم حتي به خاطر ديدن آن کليپ تکراري هم احساس ندامت
دارند چه رسد به تصاوير جديد از ايشان!
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