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آيت اهلل سبحاني :

نبايد به نام آزادي
مجوز انتشار هر كتابي
صادر شود
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علي اكبر واليتي:

اروپاييها
كارهاي نمايشي كردند
دولت بايد تضمين بگيرد

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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محمدنبي حبيبي ،دبير كل حزب مؤتلفه اسالمي:

كليد حل مشكالت كشور در دست مردم است

رئيس جمهور با كليد مردم
قفل بح ران آفرين يهاي آمريكا را بگشايد

منافع ملي نبايد دستخوش اروپا آماده اتخاذ تصميم
مستقل از آمريكا نيست
شعارهاي انتخاباتي شود

اروپا برجام را تغيير مي دهد!

تضمينهاي پوشالي
در ازاي تعهدات قطعي

ديپلماتهاي اروپايي  :بايد از توافق وين فاصله بگيريم

بخش سياسي خارجي :شواهد و مستندات موجود نشان
مي دهد که کشورهاي اروپايي نه تنها تضميني در خصوص
اجرايي شدن توافق هسته اي به کشورمان نمي دهند ،بلکه
در صدد اضافه کردن بندهايي جنجالي به برجام هستند!
به عبارت بهتر ،تروئيکاي اروپايي در صدد "تغيير برجام"
مي باشند .گزارش يک روزنامه آلماني حاکي است ديپلماتهاي
اروپايي ،چين و روسيه براي نجات توافق هستهاي برجام در حال
رايزني بر سر طرحي جديد با هدف پيشنهاد کمکهاي مالي
به ايران در ازاي محدود کردن برنامه موشکي و فعاليتهاي
منطقهاي تهران هستند.
روزنامه «ولت ام سونتاگ» ،چاپ برلين با استناد به مقامهاي
ارشد اتحاديه اروپا نوشته مقامها در ديداري که هفته آينده
در وين به رياست «هلگا اشميد» ،معاون «فدريکا موگريني»
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار ميشود به رايزني
درباره گامهاي بعدي براي برجام بعد از تصميم «دونالد ترامپ»،
رئيسجمهور آمريکا براي خروج از اين توافق خواهند پرداخت.
اين روزنامه آلماني نوشته ديپلماتهاي آلمان ،فرانسه ،بريتانيا،
روسيه و چين در اين نشست حاضر خواهند بود ،اما آمريکا
در آن مشارکت نخواهد کرد .هنوز مشخص نيست آيا ايران
که قب ً
ال با جنجالسازيهاي کشورهاي غربي بر سر برنامه
موشکي خود مخالفت کرده در اين نشست شرکت خواهد کرد
يا خير« .برنامه جامع اقدام مشترک» يا «برجام» که سال
 2015ميان ايران و کشورهاي موسوم به گروه  5+1حاصل
شد قرار بود در ازاي ايجاد محدوديتهايي در برنامه هستهاي
ايران تحريمهاي يکجانبه و بينالمللي وضعشده به بهانههاي
هستهاي عليه ايران را رفع کند.
ادامه در صفحه 9

ظريف و عراقچي
در مجلس چه گفتند؟

غالمرضا انبارلويي
قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال  1394به تصويب
مجلس رسيد.آيين نامه اجرايي آن مستند به ماده  17همان قانون از
 12فصل  30ماده و  12تبصره و  20بند در سال  96از تصويب هيئت
وزيران گذشت ( )1هر ساعت قانونگذاري در كشور قيمت تمام شده
بااليي دارد و هر ساعت جلسات هيئت وزيران هم همينطور اگر به
قاعده دو كلمه حرف حساب پايبند باشيم بايد بدانيم كه ميلياردها تومان
در سال هزينه مي شود تا قانوني تصويب و آيين نامه اجرايي آن تهيه و
به اجرا درآيد .حال اگر دو سال بعد از تصويب آيين نامه و  3سال بعد
از تصويب قانون  ،قانوني به همان عنوان و به همان منظور در دستور
كار دولت و طي اليحهاي در دستور كار مجلس قرار گيرد ،چه معني
ميتواند داشته باشد؟ بخصوص وقتي آيين نامه اجرايي مصوب 96/8/14
آن هنوز امضايش خشك نشده باشد .بر آنچه كه به عنوان اليحه قانون
مبارزه با تامين مالي تروريسم در مانحن فيه در مجلس هم اكنون در
حال تصويب است چه به لحاظ اصالح يا الحاق ايرادات شكلي و ماهوي
بسياري وارد است كه به بخشي از آن در ذيل اشاره مي شود :
 -1مرجع صالحيتدار تهيه لوايح و طرح موضوعات قضائي طبق اصول
قانون اساسي از صالحيتهاي قوه قضائيه است و لوايح مربوط را بايد
قوه قضائيه تقديم مجلس كند نه دولت و با اين ايراد شكلي قوه مجريه
في الواقع در كار قوه قضائيه دخالت بالوجهي كرده است.
 -2در اجراي قانون مصوب سال  94و آيين نامه اجرايي سال  96آن
هيچ مشكلي در داخل كشور با توجه به مفاد  12فصلي مواد  30گانه
و  20بندي آيين نامه اجرايي آن پيش نيامده تا در اين فاصله كم لزوم
اصالح قانون و آيين نامه مربوطه كه ناگزير است ،پيش آمده باشد.
مگر آنكه خارجيها بر قانون و آييننامه اجرايي قانون ما ايراداتي داشته
باشند ،سخن اين است در اين صورت آيا كسر شأن ملت و دولت و قواي
سه گانه ما نيست كه اجانب براي ما و قوانين ما تصميمگيري نمايند؟و
ما اصالحيه باب طبع آنها بدهيم؟
 -3فقط  20بند فصل اول قانون و آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با
تامين مالي تروريسم مربوط به تعاريف است كه در آن هيچ واژهاي
در اين مورد بالتعريف نمانده و مبهم نيست  .شاه بيت تعاريف و
اصطالحات به كار رفته در قانون و آيين نامه مربوط است به تعريف
فهرست تحريمي ( )2كه چنين تعريف شده است ؛" اشخاص حقيقي يا
حقوقي مشمول تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند
كه فهرست آنان به تاييد شوراي عالي امنيت ملي نيز رسيده باشد".
اگر اين تعريف ُم ّر قانون است كه نياز به اصالح ندارد ،اگر نيست تعريف
دولت با تعريف قانون متفاوت و مغاير است .پس چرا آيين نامه مورد
ايراد رئيس مجلس قرار نگرفته است.
 -4در آيين نامه اجراي قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم آنجايي
كه بحث شوراي امنيت سازمان ملل آمده به موضوع قطعنامه 1267
ولواحق آن و نيز قطعنامه  1373نحوه بهروزرساني فهرست مذكور
تابع دستورالعمل جداگانه ثبت شده كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
كدام شورا ؟مگر هيئت وزيران مي تواند وظايف ذاتي خود را در
آيين نامه به غير تفويض كند؟ ثانيا رسميت دادن به قطعنامههاي
ظالمانه سازمان ملل در يك مصوبه دولت چه معني مي دهد؟ آيا اين
بند از مصوبه دولت همان است كه در قانون آمده است؟
 -5در پاسخ به سوال كدام شورا بايد گفت  :همان شورايي كه در بند
(ذ) ماده يك آيين نامه تعريف شده و عبارت است از شوراي عالي مبارزه
با پولشويي مطرح در ماده  4قانون مبارزه با پولشويي.
 -6محور قانون و آيين نامه مربوطه روي لزوم احراز هويت ارباب رجوع
و نمايندگان آنان است كه در فعل و انفعال وجوه و دريافت و پرداخت
هر گونه مسكوك و اسكناس و انواع چك عمل ميكنند.
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نوام چامسكي:

ترامپ بدتر از هيتلر
در حال نابودي جهان است
سه سناريوي مطرح
براي تشكيل دولت عراق
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شهردار تهران:

منافع مردم را به منافع حزبي
خود ترجيح مي دهم
محسن هاشمي  :انتظارات
مردم را برآورده نكرديم

در سايت رسالت بخوانيد

ظريف :آمريكا نمي تواند قطعنامه هاي شوراي امنيت را برگرداند
ع راقچي  :نمي توان به ادامه برجام از سوي اروپا مطمئن بود
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حيدر شمس مطرح كرد:

چگونه از تجربه تلخ برجام
اقتدار توليد مي شود؟
 17بار رهبري فرمودند خوشبين نيستم
آيت اهلل كعبي  :اشكال دور ،وارد نيست

پتک مقاومت بر سر ترامپ و نتانياهو
نظرسنجي تکان دهنده براي ژرمنها

سيگنالهاي برجامي کاخ اليزه به آمريکا

آگهي تجديد مناقصه عمومي

» سرمقاله

تروريسم چيست
و تامين مالي آن كدام است؟

با خروج ،آمريكا عمال برجام را
از بين برده است

لوايح مربوط به « اف اي تي اف » مغاير
اصول  153 ، 152و  154قانون اساسي است
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يادداشت »

نمونه بارز يک روحاني مردمي

نوبت اول

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  ،1397پروژه تامين نيروي انساني مورد
نياز خود را از طريق تجديد مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

 -داوطلبان ميتوانند ظرف مدت  15روز كاري از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري

به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجديد مناقصه را دريافت و پيشنهادات
خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند( .تلفن تماس 36242525-7 :داخلي

)366-364

 -شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

 هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجديدمناقصه خواهد بود. -ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط تجديد مناقصه موجود ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/7 :
خ ش97/2/31 :

دهقان  -شهردار ورامين

آگهي مناقصه

مناقصهگزار :دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان
محل دريافت اسناد :رفسنجان ،ابتداي جاده يزد ،سازمان مركزي دانشگاه وليعصر(عج) -دبيرخانه مركزي
موضوع مناقصه :واگذاري خدمات حفاظتي و مراقبتي دانشگاه
مهلت دريافت اسناد :از مورخه دوشنبه  97/02/31لغايت يكشنبه  97/03/13ساعت 14
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات :سهشنبه  97/03/29ساعت 14
جلسه توجيهي :يكشنبه  97/3/27ساعت  12ظهر  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
بازگشايي پيشنهادات :چهارشنبه  97/03/30ساعت  12ظهر  -دفتر معاونت توسعه و مديريت منابع
ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  280/000/000ريال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي
ارائه رسيد بانكي به مبلغ  100/000ريال حساب شماره  788638041بانك تجارت به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه جهت دريافت
اسناد الزامي است.
ثبتنام در پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور و ارائه كد كاربري الزامي است.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
تذكر  :1شركتهاي متقاضي بايستي از مركز انتظامي ناجا مجوز فعاليت خود را اخذ نموده باشند.
تذكر  :2شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادها ،ايجاد حق براي شركتكننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمينمايد و
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
تاريخ انتشار97/2/31 :
خ ش97/2/31 :
مالف3777 :

روابط عمومي دانشگاه وليعصر(عج)

او از مسير انقالب هيچگاه خارج نشد

مرتضي نجفي قدسي
اللَ م ِْن ع َِبا ِد ِه ال ْ ُعلَ َما ُء إ ِ َّن هَّ
(إِن َّ َما يَخْ شَ ى هَ
اللَ َع ِزي ٌز
ُور)(،۲۸سوره فاطر)
َغف ٌ
بهدرستي که از ميان بندگان خدا تنها علماء و اهل
دانش هستند که ازخدا خشيت دارند و مي ترسند.
خبر درگذشت عالم متخلق و روحاني خدمتگزار
مردم حضرت حجت االسالم ولمسلمين سيد مهدي
طباطبايي(رض) در اولين روز از ماه مبارک رمضان
همه را متأثر کرد .اين حقير از سالهاي دور به واسطه
شرکت در مجالس مذهبي و هيئت هاي ديني با اين
عالم بزرگوار و روحاني دوست داشتني آشنا شدم و از
اين بابت برخود الزم ديدم چند کالمي کوتاه از باب اداي وظيفه در توصيف ايشان
بنگارم،گرچه مي دانم از عهده اداي حق مطلب نمي توانم برآيم.
*نمونه بارز يک روحاني مردمي
يک شخص روحاني که وظيفه هدايت ديني و معنوي مردم را بر عهده دارد بايد
بهفرموده حضرت امام(ره)ذي طلبگي داشته باشد ،يعني ساده زيستي مبناي زندگي
او باشد و از تجمالت بپرهيزد و دنيا گرا نباشد و خالصه سطح زندگي اش با مردم
معمولي يکسان باشد.اگر مردم را به انجام کارهاي خير و نيک دعوت مي کند ،خود
نيز الگوي عملي براي گفتارش باشد ،اگر مردم را به راستي و صداقت و پاکي فرا
مي خواند خودش نيز عامل همه اينها باشد و خالصه مردم تمام کماالت را در زندگي
و رفتار و کردار او ببينند .مسلماً چنين روحاني در دل مردم جا باز مي کند و مردم
مطيع او خواهند بود و مي بينند که حرف هايش صرفاً لقلقه زبان نيست بلکه خودش
آئينه تمام نماي فضائل و مکارم اخالق است و خدا وجود چنين روحانيوني را در
جامعه ما زياد کند که الگوي علمي و عملي اخالق اسالمي باشند.
مرحوم حجت االسالم سيد مهدي طباطبايي(ره) نمونه بارز و واقعي يک روحاني
مردمي و متخلق به اخالق اسالمي بود و همين خصايص ،محبوبيت ايشان را در
بين آحاد مردم نسبت به ديگران بسيار بيشتر کرده بود.
شيوه گفتاري ايشان در منابر بسيار دلنشين و قابل استفاده بود،از به کار بردن کلمات
صعب و سنگين خودداري مي کرد و اگر آيه و حديثي را قرائت مي کرد معناي آن
را به طور واضح براي مردم بيان مي کرد و در حقيقت مطلب را براي آنان حالجي
مي کرد تا بتوانند درک کنند .آيات و روايات را برنامه ريزي شده و با حساب و کتاب
و با موضوع بندي در سخنراني ها استفاده مي کرد بطوري که تمام منبرهايش قابل
پياده شدن و حتي کتاب شدن است و نظم مطالب و طرح موضوعات که غالباً اجتماعي
و شيوه سبک زندگي اسالمي هست ،بسيار قابل استفاده است.
او مطالعات روانشناسي عميقي داشت ،بهطوري که چند جلسه يکي از دوستانم
که استاد روانشناسي دانشگاه اصفهان بود را به جلسات ايشان آوردم و او مجذوب
مطالب ايشان گشته بود و به من گفت ايشان جديدترين مطالب علم روانشناسي
را در قالبي ديني و مذهبي و عمومي و قابل فهم براي مردم بيان مي کند و من
هنگامي که اين نکته را به حاج آقا طباطبايي عرض کردم ،ايشان با تبسمي به من
فرمودند راست گفته من در روانشناسي مطالعات زيادي داشتم و حتي مدرکش
را هم گرفتم ولي بعدا ً ديدم داشتن اين مدرک برايم يک نوع تعلق و وابستگي
مي آورد ،آن را پاره کردم و دور ريختم!
مسجد و منزل اين روحاني خدوم و خدمتگزار هميشه پر از مراجعاني بود که با اميد
حل مشکالتشان آمده بودند و اغلب آن ها هم نتيجه مي گرفتند ،شايد هزاران نفر
که در زندگي زناشويي يا خانوادگي دچار اختالفات مي شدند به جاي اينکه به دنبال
دادگاههاي حل اختالف بروند به منزل ايشان يا دفترشان که در همانجا در نزديک
مسجدشان در خيابان غياثي در نزديکي ميدان خراسان تهران بود ،رجوع مي کردند
و اين روحاني با اخالق و انديشمند با بيان شيرينش زندگي آنهارا دوباره مي ساخت و
در اثر کالم اين بزرگوار سالها با صلح و صفا به زندگي خود ادامه مي دادند.
وجوه مردمي بودن ايشان بسيار است،او هيچگاه براي خود تعيين خاصي قائل نبود و
با همه آن سوابق علمي ،سياسي،اجتماعي و فرهنگي بسيار متواضع و دوست داشتني
بود و انسان از مصاحبت ايشان واقعا لذت مي برد.
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