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بررس��ی س��یر تاریخ��ی دولت های��ی که در 
جمهوری اس��امی ایران مس��تقر ش��دند، نش��ان 
می دهد، کمترین حضور انقابیون را به خود دیده 

است.
جمهوری اسامی ایران پس از پیروزی انقاب 
اسامی س��از و کار تش��کیل دولت را فراهم کرد، 
نخس��ت، دولت موقت مرحوم مهدی بازرگان روی 
کارآم��د، او عضو جبهه ملی ایران و از مؤسس��ین 
حزب نهض��ت آزادی ایران بود، عم��ر دولت او به 
خاطر در تضاد بودن با آرمان های انقاب اس��امی 

مردم ایران، کوتاه بود و استعفا کرد.
پ��س از آن نی��ز در ی��ک فراین��د انتخاباتی، 
ابوالحس��ن بنی ص��در رئیس جمه��ور ش��د، او در 
طول ریاس��ت جمهوری خ��ود، ذات واقعی خود را 
نش��ان داد و نقاب از چهره برداش��ت. خیانت های 
او در ط��ول ریاس��ت جمه��وری باعث ب��ه وجود 
آمدن چالش ها و تنش های سیاس��ی بسیاری شد. 
بنی صدر حتی در جری��ان جنگ نیز اخال ایجاد 
کرد و باعث پیش��روی های ارت��ش صدام به داخل 

کشور شد، او را خائن می نامند.
پس از دو دولت ناکارآمد، شهید رجایی و باهنر 
یک دولت انقابی تش��کیل دادند که وظیفه خود 
را خدمت به مردم، انقاب و کش��ور می دانس��تند. 
دولت ش��هید رجایی خس��تگی ناپذیر بود، اما این 
دولت تنها چند ماه توانست روی کار باقی بماند و 
در شهریورماه سال 1360 در یک اقدام تروریستی، 
دفتر نخست وزیری بمب گذاری شد و رئیس جمهور 
و نخست وزیر کش��ور به شهادت رسیدند، می توان 
گفت، دولت شهید رجایی نخستین دولت انقابی 

در ایران بود که عمر کوتاهی داشت.
به واقع می توان ادع��ا کرد که نمی توان گفت 
دولت هایی که در جمهوری اس��امی ایران بر سر 
کار آمدن��د، از ویژگ��ی انقابی ب��ودن، برخوردار 
بودن��د، اگر ه��م ش��خص رئیس جمه��ور انقابی 
ب��ود، اما پس از آن که ریاس��ت را برعهده گرفت، 
انقابی گری را کنار گذاش��ت و رویه ای را در پیش 
گرف��ت که با آرمان ه��ای انقاب منافات داش��ت. 

بیشتر سیاست های لیبرالی پیاده شد.
برای همین است که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظ��م انقاب اس��امی ش��اخص های فرد 
انقاب��ی را تبیین کرده اند. ایش��ان 5 ش��اخص را 

یادآور شده اند.
1- پایبن��دی به مبانی و ارزش های اساس��ی 
اس��ام و انقاب 2- هدفگی��ری آرمان های انقاب 
و همت بلند برای رس��یدن به آنها 3- پایبندی به 
اس��تقال کشور 4- حساس��یت در برابر دشمن و 
نقش��ه دشمن و عدم تبعیت از آن 5- تقوای دینی 

و سیاسی.
روش��ن اس��ت که مس��ئولین نظام اس��امی 
پررنگ تر از دیگران باید دارای چنین شاخص هایی 
باش��ند. با داش��تن ای��ن ویژگی های اساس��ی، هر 
مس��ئولی خواهد توانست سازمان تحت مسئولیت 

خود را به خوبی اداره کند.
یکی از دالیلی که اکنون برخی از س��ازمان ها، 
نهادها، وزارتخانه ها و... ناکارآمد هس��تند، نداشتن 
روحیه انقابی اس��ت، انقاب اس��امی برای همه 
مشکات و مس��ائل راه حل دارد و می تواند موانع 
پیش پای کشور و انقاب را مرتفع کند، اگر دیده 
می شود، ضعف و ناکارآمدی هایی در برخی زمینه ها 
وجود دارد، از ضعف و ناکارآمدی انقاب نیس��ت، 
بلکه از مسئولینی اس��ت که انقابی گری، انقابی 
بودن و انقاب��ی ماندن را ب��ا دیدگاه های مغایر با 
انقاب و آرمان های آن عضو کرده اند به گمان این 

که راهی که در پیش گرفته اند، درست است.
مش��کات حال حاضر کش��ور تنها متعلق به 
دولت مستقر کنونی نیس��ت، بلکه زاییده دولت ها 
و مسئولینی است که با دیدگاه های خود به گمان 
رت��ق و فتق امور و حل مش��کات، انقابی گری را 
سدی مقابل پیشرفت می دانستند و اعتقاد داشتند 
که باید این روش کنار گذاشته شود. دولت کنونی 
نیز چنی��ن رویه ای داش��ته اس��ت و حتی جناب 
رئیس جمه��ور نیز یکبار در س��خنانش گفته بود؛ 
»انقابی گری هم یکس��ال دو س��ال، احساس��ات 

انقابی یک مدتی و بعد از آن عقانیت.«
نباید این نکته را نادیده گرفت که انقابی گری 
مخالف عقانیت نیست، بلکه انقابی گری، انقابی 
بودن و انقابی بودن در جمهوری اس��امی ایران 

عین عقانیت است.
انقابی گ��ری در بس��یاری از مراح��ل انقاب، 
توانس��ته اس��ت، گره از مشکات کش��ور بگشاید 
و هرج��ا که از این مش��ی و منش دور ش��ده ایم، 

مشکات افزون گشته است. 
نمون��ه ام��روزی و بارز آن را م��ی توان برجام 
دانس��ت، مذاک��رات و توافق��ی که به دس��ت آمد، 
انقاب��ی عم��ل نش��د، انقابی��ون ب��ا عقانیت و 
دوراندیشی خود، مخالف مذاکره با آمریکا و توافق 
هس��ته ای بودند و پس از مدتی، حقانیت مخالفت 

انقابیون با برجام اثبات شد.
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قرار غیرعلنی بودن دادگاه حسین فریدون صادر نشده است
رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران درخصوص برگزاری دادگاه حسین فریدون 

توضیحاتی ارائه داد.
غامحس��ین اس��ماعیلی در رابطه با غیرعلنی بودن دادگاه رس��یدگی به اتهامات 
حس��ین فریدون )برادر رئیس جمهور( گفت: نیاز به درخواس��ت برگزاری علنی مطرح 
نیست، بنای اولیه دادگاه های ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است مگر اینکه قاضی 
بنا به ش��رایط مندرج در قانون علنی ب��ودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را 
صادر کند. در مورد پرونده ایشان قرار غیرعلنی بودن از ناحیه دادگاه صادر نشده است 

و مثل بقیه دادگاه ها است.
وی افزود: منتهی در رابطه با دادگاه علنی تعریفی که ما از منظر حقوقی داریم با 

آن چیزی که تصور افکار عمومی و بعضا اصحاب رسانه است، با هم متفاوت است.
اس��ماعیلی تصریح کرد: دادگاه غیرعلن��ی را دادگاهی می دانیم که غیر از اصحاب 
پرونده کسی به هیچ عنوان پذیرفته نشود. ولی دادگاه علنی، دادگاهی است که برگزار 
می شود و اگر از اصحاب پرونده کسی همراهشان بود و یا مراجعه کننده ای بود، در حد 

گنجایش اتاق دادگاه، از حضور آنها ممانعتی به عمل نمی آید.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات شش متهم دیگر این پرونده 
هم همچون اتهام آقای فریدون، مالی است؟ گفت: اتهامات مرتبط بوده و مالی است.

اسماعیلی همچنین درخصوص آخرین وضعیت صدور رای پرونده سه متهم بانک 
س��رمایه گفت: تا دو روز پیش، حس��ب اعام دادگاه، رای در حال انش��اء اس��ت. وی 
درخص��وص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری )برادر معاون اول رئیس جمهور(

هم گفت: این پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است.  مهر

نمی توان با عملیات روانی و برداشتن چند صفر تورم را کنترل کرد
عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی گفت: اگر 
زیرساخت های اقتصادی متناسب با وضعیت روز کشور به روز نشود و تنها به برداشتن 

چند صفر اکتفا کنیم طرح حذف چهار صفر پولی شکست می خورد.
تقی کبیری با اشاره به طرح کاهش چهار صفر پولی، اظهار کرد: برداشتن تعدادی 
از صفر های پولی عمدتا نقش روانی داش��ته و اگر ما نتوانیم در بحث زیرس��اخت های 
اقتصادی را فراهم کرده و مشکات آن را به صورت راهبردی از میان برداریم، طبیعتا 
ای��ن ام��ر تنها به صورت ظاهری و در نوش��تار موثر واقع خواهد ش��د. اگر برداش��تن 
صفر ه��ای پولی توام با مدیریت صحیح تورم و ش��اخص های اقتصاد صورت بگیرد اثر 

واقعی آن مشخص می شود.
وی تصریح کرد: در ابتدای کار ش��اید نقش روانی برداش��تن صفر های پولی الزم 
باش��د، اما کافی نبوده و ما نمی توانیم با عملیات احساسی مراودات اقتصادی را بهبود 

بخشیده و تورم را کنترل کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی بیان کرد: اگر توام با کاهش صفر های پولی 
ن��رخ ارز کاهش نیافته و بانک مرکزی نی��ز در زمینه واردات آن مدیریت صحیحی را به 
کار نگیرد، زیرساخت های اقتصادی متناسب با وضعیت روز کشور به روز نشود و تنها به 
برداشتن چند صفر اکتفا کنیم این طرح شکست خواهد خورد.  باشگاه خبرنگاران

آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی برای مددجویان سیستان و بلوچستان
گروه زیس�ت بوم  رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از تفاهمنامه سه جانبه 
میان سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن و کمیته امداد برای ساخت 12 هزار واحد 

مسکونی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان خبر داد.
سیدپرویز فتاح در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت 12 هزار واحد مسکونی برای 
مددجویان سیس��تان و بلوچستان که در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استانداری 
سیستان و بلوچستان برگزار شد، مسکن را اصلی ترین نیاز مددجویان دانست و افزود: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، با مشارکت کمیته امداد، سازمان برنامه و بودجه 
و بنیاد مس��کن انقاب اس��امی 12 هزار مس��کن برای محرومان طی یک س��ال در 

سیستان و بلوچستان ساخته می شود.
وی با اش��اره به عمق محرومیت در سیس��تان و بلوچستان تاکید کرد: ساخت 12 
هزار واحد مسکونی برای نیازمندان سیستان و بلوچستان در حالی آغاز شده است که 
در دیگر استان ها ساخت هزار یا 2 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است 

و این نشان دهنده اولویت سیستان و بلوچستان برای رفع فقر است.
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وزیر کشور:  

مجوز فعالیت سپاه برای مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز صادر شد

2

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

مردم می دانند مشکالت 
مربوط به مدیریت است نه اصل سیستم

3

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى               

1-نام مناقصه گزار: شركت مديريت توليد برق شهيدرجايى- سهامى خاص (نيروگاه شهيد رجايى)
2-شرايط و عناوين مناقصه : 

3-محل دريافت اسناد مناقصه: كيلومتر 25 اتوبان قزوين–كرج،امور قراردادها و توسعه بازار ،اداره قراردادها،
تلفن 3-88796681-021 و 12-32849211-028 – داخلى 6073

4-سپرده شركت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذكر بصورت ارائه يكفقره ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه به حساب جام6804466081 بانك ملت شعبه اسدآبادى 
قزوين (باجه نيروگاه با كد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار).

5-تاريخ فروش اسناد مناقصه: شش روز كارى از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم آگهى. 
6-تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه نيروگاه: تا ساعت 15 عصر روز سه شنبه مورخ 1397/12/21.

7-مبلغ فروش هر اسناد مناقصه: مبلغ 436,000 ريال با احتساب 9درصد ارزش افزوده به صورت واريز وجه به حساب جام 6804465837 بانك ملت شعبه اسدآبادى 
قزوين (باجه نيروگاه با كد شعبه 2109/7) به نام مناقصه گزار.

8-زمان و محل قرائت پيشنهادات مناقصه: زمان بازگشائى پاكات روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
9-جلسه توضيح و تشريح اسناد: رأس ساعت 14 عصر روز شنبه مورخ 1397/12/18.

-اين آگهى را مى توانيد در سايت اينترنتى ذيل مشاهده كنيد.     
http://iets.mporg.ir   :سايت ملى اطالع رسانى

http://tender.tpph.ir    :سايت شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى
http://www.rpgm.ir   :سايت نيروگاه شهيد رجايى

روابط عمومى شركت مديريت توليد برق شهيدرجائى

ت دوم
نوب «خاموش نمودن المپهاى اضافى نشانه رشد فرهنگى است»

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

31-97/11ت1
واگذارى فعاليتهاى eva-ip و فيدواتر هيتر (هارپهاى شمالى و جنوبى) و 

تعويض عايق و كلدينگ ديواره داخلى داكت ورودى بويلر 1 تا 6 گازى نيروگاه 
سيكل تركيبى

251,000,000

رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که 
موضوع موشک های بالستیک ایران غیرقابل مذاکره 

است.
علی اکبر صالحی در گفت وگو با ش��بکه الجزیره 
با موضوع »ایران؛ چالش ها بعد از کنفرانس ورش��و« 
درب��اره طرح مذاکرات جدی��د و انتقادها درباره توان 
موش��کی ایران تصری��ح کرد: موضوع موش��ک های 

بالستیک ایران غیرقابل مذاکره است.
وی کنفرانس ورشو و تاش های انجام شده علیه 
ایران را شکس��ت خورده توصیف کرد و گفت که ما 

هیچ اهمیتی برای این کنفرانس قایل نیستیم.
صالحی با یادآوری ناکامی و شکس��ت مقام های 
آمریکایی و نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در این 
کنفرانس برای ایران هراس��ی اظهار داش��ت: آنها به 
هیچ تصمیمی درباره ایران دس��ت نیافتند و این یک 

رسوایی بزرگ برای آنها بود.
صالح��ی درباره حمای��ت ایران از مس��ائل مهم 
جهان اس��ام و حمایت از مقاومت و آرمان فلسطین 
نیز گفت: افکار عمومی جهان عرب، حقایق را می داند 

و دوست و دشمن را خوب می شناسد.
وی همچنی��ن با اش��اره به همراهی ش��ماری از 
کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیس��تی و نشس��تن 
برخ��ی مقام های ای��ن کش��ورها در کن��ار نتانیاهو 
نخست وزیر این رژیم و تاش برای برقراری رابطه با 

تل آویو را رسوایی برای برخی حکام عرب برشمرد.
صالحی با تاکید بر توانمندی ایران برای عبور از 
تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار داش��ت: درست 
اس��ت که ما مش��کات اقتصادی داریم ام��ا ایران با 
توجه به خودکفایی در بس��یاری از زمینه ها، قادر به 

عبور از این مرحله است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: ما تجارب 
زیادی طی 40 س��ال گذشته به دس��ت آورده ایم و 
تحریم ها موضوع تازه ای نیس��ت و ایران در طول این 
40 س��ال قوی تر شده اس��ت. وی همچنین با تاکید 
بر مردمی بودن نظام جمهوری اس��امی خاطرنشان 
کرد که ما درچهلمین سالگرد انقاب اسامی شاهد 
حض��ور میلیون ها نفر در خیابان ها بودیم. ملت ایران 

حامی نظام جمهوری اسامی است.
صالح��ی بار دیگر تاکید کرد ک��ه ایران به دلیل 
خودکفایی در بسیاری از زمینه ها، قادر به ایستادگی 
در برابر تحریم های دش��من اس��ت و ایران تس��لیم 
فشارهای خارجی نخواهد شد. وی همچنین خواستار 
پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خود در قبال 
ایران در ارتباط با اجرای برجام شد و اظهار داشت که 
آنها )اروپایی ها( گام نخست را برداشته اند و امیدواریم 
در ماه های آینده، گام های بیشتری بردارند و به آنچه 

در برجام وعده داده اند، عمل کنند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود درباره 

انتقادهای برخی کشورها علیه سیاست های منطقه ای 
ای��ران به ویژه در س��وریه به تش��ریح تاریخچه ای از 
فعالیت تروریست ها در سوریه پرداخت و افزود: ایران 
در کنار مردم و دولت سوریه ایستاد و حضورش دراین 
کشور به درخواست حکومت آنها بود. ایران تصادفی 
وارد س��وریه نش��د و بعد از این سال ها مشخص شد 
که چه کسی حق و چه کسی باطل بود. ملت سوریه 

اکنون آگاه است و آینده درخشانی دارد.
صالحی تصریح کرد: در عراق هم به درخواس��ت 
دولت منتخب این کش��ور ورود کردی��م زیرا آنها از 
ایران برای اخراج تروریست ها درخواست کردند و در 
نهایت بعد از اقدامات متعدد تروریس��ت ها، همه پی 
بردند که حق با ما بود.حتی بحرینی ها از ما خواستند 

به بحرین بیاییم و با معارضان مذاکره کنیم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ادام��ه داد: ایران جز 
خوبی برای کش��ورهای خلیج ف��ارس نمی خواهد. ما 
خواس��تار امنیت و ثبات در این کش��ورها هستیم اما 
آنها نگاه دیگری دارن��د. رئیس جمهوری ایران و وزیر 
خارجه ما بارها گفته اند آماده مذاکره با عربس��تان به 
ویژه درباره مشکاتش��ان با ایران هس��تیم. وی تاکید 
ک��رد: ای��ران هیچ نظری ب��ه س��رزمین و ثروت های 
عربس��تان س��عودی ندارد. ما آرامش و امنیت را برای 
همه کشورهای منطقه می خواهیم. این شریان حیات 

ماست. برای همه این کشورها »خیر« را می خواهیم.

صالحی:
موضوع موشک های بالستیک ایران غیرقابل مذاکره است

اف.ای.تی.اف تعلیق اقدامات تقابلی
علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱۹ تمدید کرد؛

ترحم
یا نیاز؟!

علی رغم تشدید مخالفت ها در رای نهایی به درح���اشیه مائده ش�یرپور   گ��روه مالی اقدام ویژه 
کنوانس��یون هایی ک��ه از منظر رهبر معظم انق��اب به آنها لقب 
مشکوک تعلق می گیرد، علی رغم اینکه رهبر معظم انقاب رسما 
درباره خدعه اروپا نس��بت به جمهوری اس��امی ایران گفتند که 
همین س��از و کار مالی و تصویب کنوانس��یون های پالرمو، سی.

اف.ت��ی و اف.ای.تی.اف را نیز دربر می گیرد، با اتمام زمان مهلتی 
که برای تعیین سرنوش��ت اف.ای.ت��ی.اف داده بود، این مهلت را 
تمدید کرد. تمدیدی که باید بررس��ی ش��ود که ببینیم به دلیل 
ترحم و همراهی با مردم در جمهوری اسامی شکل گرفته است 
یا نیازی که به این امضا از س��وی ایران در گروه ویژه مالی وجود 
دارد، و یا برای پیگیری نقش��ه شومی که رهبری از آن به عنوان 

خدعه اروپا یاد کردند، است؟!
شاید در نگاه نخس��ت بتوان خبر مخابره شده از سوی خود 
گروه ویژه اقدام مالی را باور کرد و اینطور تلقی کرد که گروه ویژه 
اقدام مالی ضمن اس��تقبال از پیش��رفت به عمل آمده در زمینه 
اقدامات ایران، در جلس��ه خود تصمیم ب��ه ادامه تعلیق اقدامات 
تقابل��ی علیه ایران گرفت و به بیانیه ای ک��ه در این زمینه صادر 
ک��رده نگاه��ی عمیق انداخت و مثبت آن را بررس��ی کرد که در 
آن آمده اس��ت که اف.ای.ت��ی.اف انتظار دارد که ایران اصاحات 

مربوط به سی.اف.تی و پالرمو را تکمیل و اجرا کند. 
در ای��ن بیانیه همچنین آمده اس��ت که اگر ای��ران تا ژوئن 
2019 مابقی قوانین را همراس��تا با استانداردهای اف.ای.تی.اف 
تصویب نکند، نظارت اف.ای.تی.اف به ش��عبات موسس��ات مالی 

مستقر در تهران افزایش خواهد یافت. 

سیاست روز الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
برای برون رفت از مشکالت را بررسی می کند؛

اقتصاد مقاومتی
نقشه ای برای تمام فصول

فرمانده نیروی قدس سپاه
در یادواره سرداران و ۱747 شهید بابل:

 حتما انتقام خون
شهدای خود را خواهیم گرفت

صفحه 7

در رزمایش »والیت۹7« انجام شد

عملیات »تاخت آبخاکی« تکاوران نداجا 
در سواحل مکران


