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یادداشت روز

جامعــه ایرانی بیش از یک قرن اســت که با ســوءمدیریتی 
مزمن دست وپنجه نرم می   کند و از بی ثباتی در برخی بازه   های 
زمانی مدیریــت درحوزه   های مختلف، به   شــدت رنج می   برد. 
این پدیده ناهنجار و نهادینه شــده در برخی زمینه های اداره 
کشور در ســطوح ملی و منطقه   ای همواره خود نمایی می کند 
و این چرخه معیوب، به   دلیل احاطه ســاختار قدرت کله قندی 
و مخروطــی و فردگرا، باعث شــده که اداره کشــور همواره با 
این پدیده مزمن مواجه گــردد. با ظهور انقالب   ها و خیزش   ها 
و جنبش   های مختلف سیاســی و اجتماعی و حتی کودتاها و 
انواع جابه   جایی   های قدرت، شــاهد بوده و هســتیم که جامعه 
ایرانی نتوانسته اســت این چرخه معیوب و مزمن مدیریتی را 
بــه نحوی اصالح و یا ترمیم کند. متاســفانه برخی مصلحان و 
انقالبیون جامعه هم بر این گمان بوده   اند که با تغییر شــخص 
شــاه و یا جابه جایی ها در راس هرم قدرت، امکان فراهم شدن 
زمینه توزیع عادالنه قدرت در ســاحتی عقالنــی امکان   پذیر 
خواهد شــد و با کفن کردن شــاه و یا سلطان، البته که میهن 
عزیز مــا ایران وطن خواهد شــد! درحالی کــه باید بپذیریم 
مشــکل فقط مدیران نبودند بلکه این ساختار قدرت متمرکز 
و منحصربه    شــخص بود که شاه را ســاخت و تولید کرد. لذا با 
ســقوط شاه، بدون اینکه تغییری در ســاختارها و نگرش   ها و 
رویکردها و سیســتم تولیدکننده والیان ایجاد شود، این پدیده 
مزمن حل شــدنی نخواهد بود. چرا که مجددا این ساختار در 
شــکل دیگری خودش را تولید می کرد. بنابر این به تبع چنین 
وضعیت ســاختاری که قاطبه مردم و صاحــب منصبان نظام 
هــم، به   ناچار باید از چنین مشــی مدیریتــی و رفتار نهادینه 
شــده   ای که کامال ساحتی سیســتمی پیدا کرده است پیروی 
کنند و با کنش   های سیاســی و مدیریتی  و... خود، ســاختار 
قــدرت حاکم را تقویت و باز تولید نماینــد. درغیر این صورت، 
کنش گران غیرهمراه و هم ســو با این سیســتم، لزوما حذف 
و به حاشــیه قدرت رانده می   شــوند. نکته قابل توجه و خیلی 
مهم دیگر اینکه در این ســاختارها، حقیقتا این قانون نیست 
که رفتارها وکنش   های ارکان یک نظام را شــکل می   دهد بلکه 
این فرمان  های والیان اســت که جهــت رفتارها و کنش   های 
کنش گران سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و مذهبی و مدیریتی 
و...  را تعیین می کند و شــکل می   دهد و فرمان های والی است 
کــه همواره برتر و مقــدم بر قانون قــرار دارد و حتی قوانین 
هم با نظر و ســلیقه و فهم و منطبق با سیاســت   های مدیر یا 
نمایندگان او به تصویب می   رسند. به تعبیر روشن   تر، مدیران و 
آحاد مردم هم، باید رفتارهای خود را با اشــخاصی که در راس 
هرم قدرت قرار دارند همواره تطبیق و تنظیم نمایند. در واقع 
همه باید در طول سیاست   ها و راهبردها و استراتژی   ها و حتی 
تاکتیک های مدیــران حرکت نمایند و از هر نوع ابتکار وروش 
و شــیوه ای که درتعارض با مشــی و نوع تلقــی و قرائت راس 
باشــد به جد از آن اجتناب ورزند تا مورد ســرزنش و احتماال 
محرومیت ها و یا مشــمول تنزل مقام و...  قرار نگیرند. تنها راه 
اصالح چنین ساختاری، به قول مستشارالدوله، یک کلمه است 
و آن اداره کشور براساس قانون و تمکین مدیران و قاعده نظام 
از قانون اســت و هیچ مقامی مجاز نباشد ســلیقه و برداشت 
خود را به جای قانون بنشــاند و معلوم شود که چه کسی خالف 
قاعده و قوانین حاکم عمل کرده و تسلیم عمل غیرقانونی خود 
درمقابل مجازات تعیین شــده در قانون، آن هم بدون کمترین 
تســامح و تبعیض باشــد و نتواند ازمجازات قانونی تحت هیچ 

شرایطی فرارکند. 

فرد  A -پیمان کار شــهرداری یا شــهروندی که ملک وی در نتیجه طرح های 
توسعه شهری تملک شده است- از شهرداری طلب مالی دارد، فرد B -شهروندی 
که برای عوارض ساخت وساز ملک خود باید به شهرداری پرداخت مالی کند- را 
در نظر بگیرید. قاعده منطقی این اســت که پروژه مربوط به فرد A  بر اســاس 
معیارهای اقتصادی و عمرانی با هزینه های مناســب انجام شود و بعد از پایان و 
تحویــل پروژه  به صورت نقدی حق و حقوق خود را از خزانه شــهرداری دریافت 

کند. 
فرد B نیز برای پرداخت عوارض ملک خود به شــهرداری مراجعه کرده و بعد 
از محاســبات قانونی مبالغ آن را در حساب های رســمی خزانه شهرداری واریز 
نماید. از زمانی به بعد )گفته می شود سال های 85-86( مدیریت شهری تصمیم 
دیگــری اتخاذ می کند. بر اســاس تصمیم جدید، به فرد B کــه برای پرداخت 
عوارض خود به شهرداری مراجعه کرده است، گفته می شود که الزم نیست پول 
نقد عوارض به حســاب خزانه واریز شود. به فرد A هم توصیه می شود که طلبت 
را به صورت غیرنقدی دریافــت کن؛ البته دریافت نقدی به دلیل محدودیت های 
مالی شــهرداری صرفا برای عده محدودی امکان پذیر است. تا این جای داستان، 
توصیه به دریافت غیرنقدی طلب تبدیل به یک رانت برای معاون مالی–اداری یا  
شــهردار منطقه و فرد طلب کار می شود. در نتیجه، تهاتر به عنوان راه حل دریافت 
طلب از فرد بده کار و پرداخت بدهی طلب کار موضوعیت پیدا می کند. شهرداری 
بــرای اینکه فرد A  و B  بــه هم تالقی پیدا کنند، در ابتدا )ســال های اولیه ( 
برخی افراد -که چهره های معروفی هستند- به عنوان نقش کارگزار )چفت دهنده 
این معامله( و بعدا شــرکت هایی با مشــارکت بانک ها به عنوان کارگزار تاسیس 
می نماید که در واقع نقش واسطه را بازی کنند )بخوانید مانند نقش بنگاه امالک 

مسکن(.
حال فرض کنید همان فرد A ، ده میلیارد تومان بابت ارائه خدماتی)مثال پروژه 
عمرانی( به شهرداری طلب دارد، این فرد به شرکت کارگزاری معرفی می شود و 
از شــرکت تقاضای پول نقد می کند. شرکت کارگزاری مبلغ دو میلیارد تومان از 
این مبلغ را کسر کرده و 8 میلیارد تومان به وی پرداخت می کند )طلب کار بابت 

اینکه توانسته طلب خود را وصول کند خوشحال می شود(.
 B شرکت کارگزاری این 8 میلیارد را از کجا می آورد؟ شهرداری منطقه از فرد
)که به شــهرداری بدهکار است( می خواهد که پول عوارض خود را به جای واریز 
در خزانه رسمی شهرداری به  حساب شرکت واگذاری واریز نماید. یعنی در واقع 

این پول توسط فرد B تامین شده است.
ســازمان امالک شــهرداری برای نهایی کردن این فرایند به ارزش 8 میلیارد 
تومان هولوگرام برای فرد B صادر کرده و در نتیجه با طلب فرد A کارســازی و 
برابرسازی می شود.  در روش باال فرد B نه سود می برد و نه زیان. اما روش های 
خاص دیگری نیز وجود دارد که بر اســاس آن فرد B کمتر از 8 میلیارد تومان 
پرداخــت می کند یعنی در واقع برای فرد A  و B  و شــرکت کارگزاری برد – 
برد خواهد بود ) این روش مخصوص آدم های خاص اســت(. )این یادداشــت را 
که می نوشــتم، یاد جملة روشن فکري افتادم که می گفت در جوامع توسعه یافته 
دعوای نخبگان بر ســر بزرگ کردن »کیک اقتصاد« برای همه ی آحاد جامعه 
هســتند ، اما در جوامع غیرتوســعه یافته دعوای نخبگان سر سهم بری بیشتر از 

»کیک اقتصاد« براي خودشان است.(   
معنای آنچه در پروسه تشریح شده در باال آمد، این است .

1-  احتماال پروژه هــای عمرانی با هزینه باالتر از حد  معمول و منطقی انجام 
شده است.)رانت اول(

2-  زمانی که پول به حساب رســمی خزانه شهرداری نمی رود یعنی برنامه و 
بودجه سالیانه مصوب شورای شهر تعطیل

 و درنتیجه نظارت بر آن تعطیل )فساد اول(
3-  مبلغ بزرگ و قابل توجهی پول -هزاران میلیارد تومان در طی این سال ها- 
در این میان بدون ردگیری و صرفا بر اســاس کارســازی و سندســازی در این 

شرکت ها به جیب عده ای خاص رفته است. )رانت بزرگ(
حال شهردار جدید تهران به گفته ی خودش »به منظور رفع ابهامات و اشکاالت 
صدور و کارسازی هولوگرام«، دستورالعمل5بندی صادر کرده است. آنچه که در 

عمال در نتیجه صدور این بخش نامه اتفاق می افتد به صورت زیر است:
1-  یک ایست یا توقف برای صدور هولوگرام ایجاد می شود؛ این مسئله به این 
معنا اســت که به عنوان مثال اگر فرض کنید در منطقه یک 150نفر کار اصلی 
ساخت وســاز را انجــام می دهند تعدادی از این ها که هولوگرام در دســت دارند 

بالتکلیف می شوند.
2-  بر اساس این دســتورالعمل بنا بر این است که در خصوص هولوگرام های 
قبلی راستی آزمایی شــود. این می تواند بخشی از زوایای پنهان این پدیده را در 

صورت درست عمل کردن روشن سازد.
3 – قوی ترین و اثربخش ترین بند این دســتورالعمل، بند شماره 3 یعنی واریز 

بدهی مودیان به حساب خزانه شهرداری می باشد. 
تا این جا مســئله قابل تقدیر و قابل پذیرش اســت، اما نکته یا ســؤال کلیدی 
این اســت که آیا تا این حد برخورد با مســئله را می توان »بخش نامه ضدفساد 
شــهردار« نام نهاد؟ پاســخ این اســت که خیر! به عبارت روشن تر اگر اقدامات 

تکمیلی صورت نگیرد اطالق این عنوان ناقص است.
اگر بنا باشد بعد از کشف میزان هولوگرام ها و افراد و جریانات پشت این قضیه  
بعدا همین روش در دوره شهرداری جدید با افراد و شرکت های جدید ادامه یابد، 
این بدین معنا اســت که به صورت ســاختاری با فساد برخورد نشده است، بلکه 
صرفا جای ادم ها عوض خواهد شــد. بنابراین می توان گفت اگر شــهردار تهران 
بــه عنوان یک قدم تکمیلی »صدور هر گونه هولوگرام« را برای همیشــه ملغی 
نماید، آن گاه اطالق »بخش نامه ضدفساد و ضدرانت شهردار« زیبندة این اقدام 

خواهد بود.
ایــن روزها که بحث خرید تبلت برای اعضای شــورا تبدیــل به اولویت اصلی 
برخی افراد و جریانات شــده است ، به نظرم رسید مقایسه ای بفرمایید بین رانت 
میلیاردي تولید شــده در فرایند هولوگرام ها و ایــن تبلت ها! آنگاه به این نتیجه 

می رسیم که که در مسئله مبارزه با فساد و رانت نباید عوام فریبی کرد.  

ظریف، در گفتگویی اختصاصی 
نیویورک  آمریکایی  روزنامــه  با 
بر غیرقابل  تاکیــد  تایمز ضمن 
اگر  گفته  برجــام  بودن  مذاکره 
کردن  اضافه  خواســتار  آمریکا 
ایران  برجام اســت،  به  متممی 
همه  مجدد  مذاکره  خواستار  هم 

بندهای این توافق  است.
  به گزارش انتخــاب، در این گفتگو 
که نیویورک تایمز آن را پنجشــنبه ۲۱ 
ســپتامبر - ۳۰ شــهریور منتشر کرده، 
وزیــر خارجه ایران یک روز بعد از دیدار 
با وزرای خارجه گروه ۱+۵ که در حاشیه 

مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
نیویورک برگزار شد، گفته به عقیده او به 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به 
اندازه کافی درباره جزئیات تعهدات ایران 

در برجام اطالعات داده نشده است.
 ظریف اظهارات دونالد ترامپ درباره 
مایه شرمســاری خوانــدن برجام برای 
آمریــکا کــه دو روز پیــش در جریان 
ســخنرانی رئیــس جمهــور آمریکا در 
مجمــع عمومی ســازمان ملــل متحد 
ایراد شد را مهمل و پوچ خوانده و گفته 
اســت صحبت درباره مذاکره دوباره، به 
معنای بازگشت همه شــرایط به زمان 

قبــل از گفتگوهای هســته ای اســت 
از جملــه بازگرداندن ۱۰ تــن اورانیوم 
غنی شــده ایران که این کشور پس از 
امضای برجام، آن را به روســیه ارسال 
کرد. ظریف گفــت: اگر آمریکا خواهان 
امتیازات جدید هســته ای اســت، ایران 
هم متقابال خواهان امتیاز جدید اســت؛ 
آیــا دولت آمریکا حاضر اســت ۱۰ تن 
اورانیوم غنی شــده ما را به ما بازگرداند؟ 
ایران تنها در صورتی درباه تغییر برجام 
صحبت خواهد کرد که هر امتیازی که 

برای عقد این توافق داد را پس بگیرد.
 او اضافه کــرد: هیچ معامله ای کامل 

نیســت. چرا ما باید درباره افزودن یک 
ضمیمه جدید به قرارداد صحبت کنیم؟ 
آمریکا نمی تواند به دنبال امتیازات بیشتر 
باشــد بدون اینکه امتیازات بیشتری به 

ایران بدهد.
 ظریف همچنین بــه نیویورک تایمز 
گفته اگــر آمریکا تصمیم بــه خروج از 
برجام بگیرد، وجهــه بین المللی ایاالت 
متحــده به عنــوان کشــوری که قابل 
اعتمــاد نیســت و به عهــدش وفادار 
نمی ماند خدشــه دار خواهد شــد و آن 
وقت چه کسی حاضر به مذاکره با آمریکا 

می شود. 

ظریف در واکنش به درخواست آمریکا برای تغییر برجام:

ایران هم خواهان امتیازات جدید است

خارجی  سیاســت  مســئول 
اتحادیــه اروپا با تاکید بر این که 
ایــران به برجام پایبند اســت، 
گفت که خــروج آمریکا از توافق 
هسته ای به منزله نقض توافق و 
نقض یک قطعنامه شورای امنیت 

است.
به گزارش انتخــاب، فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
گفت وگو با شبکه ســی ان ان در پاسخ 
به این ســوال که توافق هسته ای مورد 
تهدید است؟ اظهار داشت: این یک توافق 
بین المللی و یک قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل است، بنابراین سرنوشت آن 
در دستان یکی از طرف ها قرار ندارد. این 
توافق به تمام جامعه بین الملل تعلق دارد 
و همان طور که اروپایی ها تضمین خواهند 

داد توافق پابرجا می ماند.
وی افزود: ما یک بحران هسته ای در 
شرق یعنی کره شمالی داریم و یک توافق 
هسته ای که دارد کار خودش را می کند. 
یک بحران هسته ای در حال حاضر کافی 
اســت. ما باید نظام منع اشاعه را تقویت 

کنیم نه آنچه کارساز بوده است را از بین 
ببریم.

اروپا  اتحادیه  مسئول سیاست خارجی 
در پاسخ به ســوالی در خصوص تالش 
دولت ترامپ برای بازگشــایی مذاکرات 
درباره  توافق هسته ای تاکید کرد: این یک 
توافق هسته ای اســت که 104 صفحه 
دارد و 12 ســال به صورت فشرده برای 
آن مذاکره شــد که تمام جنبه های یک 
برنامه هســته ای را پوشش می دهد. هر 
موضوعی که خارج از چارچوب این توافق 
اســت می تواند و باید حل شود، اما نه در 

داخل چارچوب این توافق.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
برجام قرار بوده اســت تمــام رفتارهای 
ایران را پوشــش دهد؟ گفت: خیر. این 
یک توافق بسیار دقیق درباره  موضوعات 
هسته ای است. من روی این مسئله تاکید 
می کنم. شــاید انتظاراتی وجود داشــته 
باشــد که این توافق مبنایی برای روابط 
دو جانبه متفاوت میان ایــران و آمریکا 
باشد، اما مسیر سیاسی جداگانه از توافق 
هســته ای طی می کند. مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا یادآور شــد: بحران 
ســوریه همچنان ادامه دارد و شرایط در 
حاشیه خلیج )فارس( هنوز بسیار تنش آلود 
اســت، اما از بین بردن یک توافق عدم 
اشاعه که در حال اجراست و کارساز هم 
هست رفتاری غیرمســئوالنه در دنیایی 
است که ما امروز باید یک توافق مشابه 
)در خصوص کره شــمالی( به دســت 
آوریم. موگرینی درباره تالش های دیگر 
طرف های توافق از جمله اظهارات رئیس 
جمهور فرانسه که درباره زمان بعد از پایان 
محدودیت های توافق هسته ای صحبت 
کرده است، گفت: زمان بندی توافق کامال 
روشن است و شب ها، هفته ها و ماه های 
طوالنی با ایرانی هــا درباره آن گفت وگو 
کردیم. ایران به صراحت تعهد داده است 
که هرگز یک برنامه هسته ای تسلیحاتی 
را توســعه نمی دهد. ایران به عنوان یک 
قدرت غیراتمی و یکی از اعضای معاهده 
منع اشاعه هســته ای هیچ گاه بمب اتم 
نمی ســازد و این در توافق نوشــته شده 
است. وی در ادامه تصریح کرد: برخی مفاد 
توافق زمان بندی اجرایی مشخص، برخی 

دیگر زمان بندی اجرایی طوالنی تری دارند 
و برخی هم برای همیشه اجرا می شوند. 
مســاله زمان بندی بخشی از توافق است 
که روی آن مذاکره شد و اجرایی خواهد 
ماند. موگرینی همچنین در پاسخ به این 
سوال که اگر آمریکا از برجام خارج شود، 
چه اتفاقی برای این توافق می افتد؟ بیان 
کرد: این یک توافق بین المللی اســت و 
تنهــا به آمریکا تعلق ندارد. در این توافق 
سازوکاری وجود دارد که در صورت نقض 
آن شش کشــور طرف قرارداد به عالوه 
ایــران تحت رهبری مــن گردهم جمع 
می شوند و مســئله را حل می کنند. این 
ســازوکار پیش بینی کرده که مساله طی 
کم و بیش یک ماه حل خواهد شد. این 
یک مکانیزم سیاسی برای یافتن راه حل 
اســت. وی در پایان تاکیــد کرد: چنین 
اقدامی )خروج آمریــکا از توافق( نقض 
توافق هسته ای است، نه خروج از توافق 
یا تالش برای مذاکره مجدد. همان طور 
که گفتم این یک معاهده دوجانبه نیست، 
بلکه قطعنامه شورای سازمان بین المللی 
است که آمریکا نمی تواند آن را نقض کند.

نیکی هیلــی، ســفیر آمریکا در 
ســازمان ملل متحــد گفت خروج 
آمریکا از توافق هســته ای با ایران، 
اعتبار دیپلماتیــک ایاالت متحده را 
نشان دهنده  بلکه  نمی کند  تضعیف 
این است که آمریکا همیشه به فکر 

مردم خود است. 
به گــزارش انتخاب، وی بــه خبرنگاران 
گفت: بعد از امضای هــر توافقی، باید آن را 
دوباره بررسی کرد که آیا آن توافق موثر بوده 
اســت یا خیر، و با توجه به اقدامات مخرب 

ایران در منطقه از جمله حمایت از تروریسم 
و قاچاق ســالح، باید دید که آیا برجام موثر 
بوده اســت یا خیر. خانم هیلی در واکنش به 
اظهارات وزیر خارجه آلمان که روز پنج شنبه 
گفت اگر آمریکا از توافق هســته ای با ایران 
خارج شود، کره شمالی نسبت به مذاکره برای 
ترک برنامه هسته ای دل سرد می شود، گفت 
ایران مرگ بر آلمان نمی گوید، بلکه مرگ بر 
آمریکا می گوید و رئیس جمهوری آمریکا نیز 
باید به کنگره بگوید که آیا ادامه حضور در این 
توافق به نفع امنیت مردم آمریکا است یا خیر.

سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا 
نمی خواهد که توافق هسته ای با ایران، این 
کشور را به یک کره شمالی دیگری، تبدیل 
کند. به گفته او توافق های بد با کره شمالی 
موجب شد که پیونگ یانگ بتواند دست به 
تولید تسلیحات هسته ای بزند. نیکی هیلی 
ادامــه داد: رئیس جمهور آمریکا طبق قانون 
این کشــور باید ماه آینده میالدی به کنگره 
آمریــکا بگوید که آیا تصدیق می کند توافق 
برجام بــه نفع امنیت ملی آمریکا اســت یا 
اینکه چنین چیــزی را تصدیق نمی کند. به 

گفته نیکی هیلی، توافق هســته ای با ایران 
مجوزی برای انجام اقدامات غلط این کشور 

در حوزه های مختلف نبوده است.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

خروج آمریکا از برجام، نقض قطعنامه شورای امنیت است

نیکی هیلی در واکنش به هشدار وزیر خارجه آلمان درباره خروج آمریکا از برجام: 

ایران می گوید مرگ بر آمریکا نه مرگ بر آلمان

ایران  اسالمی  رئیس جمهوری 
گفت: قدرت دفاعــی و نیروهای 
مسلح ما همواره برای تامین صلح 
و امنیت بوده اند و ما هیچ گاه خود 
را برای تجاوز به کشــوری آماده 
نکرده ایم اما همواره برای دفاع و 

تامین امنیت مرزها آماده بوده ایم.
به گــزارش ایســنا، حجت االســالم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 
کشورمان روز جمعه 31 شهریورماه 96 در 
مراسمی که به مناسبت گرامی داشت هفته 
دفاع مقدس و رژه نیروهای مسلح در جوار 
حرم امام خمینی )ره( برگزار شــد، گفت: 
تنها جنگی که سراســر آن غرور، حماسه 
و پیروزی و افتخار بود و طی آن حتی یک 
وجب از سرزمین ایران در اختیار متجاوزان 
قرار نگرفت، دفاع مقدســی بود که امام 
خمینی )ره( به عنوان ولی فقیه و فرماندهی 
کل قوا آن را رهبــری کردند و نیروهای 
مســلح و مردم نیز فرمــان امام خمینی 
)ره( را بــه جان خریدند و با وجود حمایت 
همه قدرت هــای جهانــی از متجاوزان، 
مردم ما تنها و بــا توکل بر خدا و امید بر 
آینده پیروزمندانه و با ایثار خود توانســتند 

 پیروزی هــا و حماســه های بزرگی رقم 
بزنند.

روحانی در ادامــه صحبت های خود با 
تاکید بر این که نیروهای مســلح و قدرت 
دفاعی ایــران همواره برای تحکیم عزت 
و صلح در ســرزمین ما بوده است و این 
قدرت ها هرگز برای تجاوز به کشــور یا 
ســرزمین های دیگر خود را آماده نکردند، 
ادامه داد: نیروهای مســلح ما همواره خود 
را برای بازدارندگی در برابر متجاوزان آماده 

کرده اند.
وی بــا انتقــاد از اتخاذ سیاســت های 
جنگ طلبانه از سوی برخی کشورهای دنیا، 
گفت: متاسفانه در دنیای امروز زمانی که 
ملتی آزاد می خواهد برای دفاع، با دستان 
توانمند و هنرمند خود ســالح موردش را 
بســازد، مورد اتهام و توهین مستکبرین 
جهانــی و بوق های تبلیغاتی شــان قرار 
می گیرد. در حالی که  آن ها خود ســاالنه 
میلیاردها دالر از انواع سالح های مدرن را 
روانه کشــورهای منطقه می کنند و امروز 
نتایج این اقدامات و طرح ها در یمن، سوریه 

و عراق قابل مشاهده است.
رئیس جمهوری با بیان این که استکبار 
همــواره ملت های منطقه را از توســعه، 
سازندگی و رشد بازداشته است، خاطر نشان 
کرد: جمهوری اســالمی ایــران همواره 
سالح هایش را برای دفاع از کشور خود و 
ملت های منطقه در برابر تجاوز قدرت های 

بزرگ و تروریست ارتقا داده  است.
وی در ادامــه با انتقــاد از طرح برخی 
مطالب نادرســت از سوی حاکمان برخی 

کشــورهای مســتکبر، اظهار کرد: من از 
آن هایی که با لحنی نادرســت و غلط با 
مردم ایران ســخن می گویند می پرســم 
که می دانند در روزهای ســختی که برای 
مردم منطقه رقم خورده اســت چه کسی 
پذیرای آوارگان بوده اســت؟ من از آن ها 
می پرسم که ملت ایران با میهمان نوازی 
خود میزبان مردم مظلوم افغانستان و عراق 
که سرزمین شــان را شما به خاک و خون 

کشیده بودید، نبودند؟
وی با اشاره به سخنرانی سران کشورهای 
عضو سازمان ملل در هفتاد و دومین مجمع 
عمومی این سازمان خاطر نشان کرد: بسیار 
خوشحالم که امسال در سازمان ملل میان 
همه کشورهای جهان که در این مجمع 
اجتماع کرده بودند، تنها دو صدای متفاوت 
آن هم از سوی آمریکا و رژیم اشغال گر در 

برابر صدای جهان قرار گرفت. 
همه جهان در ســازمان ملل بر حمایت 
از مســیر صلح تاکید کرده اند و حل یک 
مشکل منطقه ای و بین المللی را از طریق 
مذاکره و منطق مورد توجه قرار دادند، اما 
فقط دو نفر بودند که از ظلم و ایجاد امنیت 

در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کردند.
وی ادامــه داد: ســخنرانی در مجمع 
عمومی ســازمان ملل آزمایشــی بود که 
واقعیــت حاکمان واشــنگتن و حاکمان 

غاصب تل آویو را به جهانیان نشان داد.
روحانی در ادامه  صحبت های خود با بیان 
این که ملت ایران همواره به دنبال صلح و 
امنیت در کل منطقه و جهان بوده اند، بیان 
کرد: جمهوری اسالمی ایران از مظلومان 

دنیا همواره حمایت خواهد کرد؛ چه برخی 
بخواهند و چه نخواهند ما از مردم مظلوم 
یمن، سوریه و فلسطین دفاع خواهیم کرد 
و قدرت دفاعی و نظامی خود را آن میزان 
که الزم است و برای بازدارندگی ضروری 

بدانیم تقویت خواهیم کرد.
او بــا تاکید بر این که ما بــرای دفاع از 
ســرزمین خود از کســی اجازه نخواهیم 
گرفت، تصریح کرد: نه تنها موشــک های 
خود را تقویت خواهیم کرد، بلکه نیروهای 
زمینی، دریایی و هوایی مان همواره مورد 

حمایت مردم خواهند بود.
رئیس جمهوری کشــورمان در بخش 
دیگــری از صحبت های خــود به تبیین 
مواضع جمهوری اســالمی درباره  برجام 
و شــرایط خروج از این قرارداد بین المللی 
پرداخت و اظهــار کرد: چنانچه ما عهد و 
پیمانی با کسی ببندیم تا زمانی پای عهد و 
پیمان خود ایستاده ایم که طرف مقابل به 

آن پیمان وفادار باشد.
مراســم رژه نیروهای مسلح با حضور 
روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
رئیس جمهوری و جمعــی از فرماندهان 

ارشد نظامی کشورمان برگزار شد.
هم چنین جمعی از وابســتگان نظامی 
خارجی مســتقر در ایران و نیز جمعی از 
خانواده های شهدا در مراسم رژه نیروهای 

مسلح کشورمان حضور داشتند.
در ایــن مراســم، پس از ســخنرانی 
آخرین  از  بخش هایــی  رئیس جمهوری، 
دســتاوردهای نیروهای مسلح به نمایش 

در آمد.

هیچ گاه خود را برای تجاوز به کشوری آماده نکرده ایم
رئیس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس:

از بخشنامه نصفه و نیمه مبارزه 
با رانت میلیاردی تا عوام فریبی 

تبلت های میلیونی

تاثیر ساخت قدرت بر مدیریت یک کشور

عابدین ساالری اسکر- سردبیر هفته نامه پدیده شهر 

محمدعلی مشفق- فعال سیاسی اصالح طلب

نماینده امیر کویت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

ایران از اقدامات تهدید کننده 
امنیت منطقه دوری کند

نماینده امیر کویت در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از ایران می خواهیم که از اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و در تضاد با اصول منشور بین الملل و قانون بین المللی است، دوری کند. نماینده 

امیر کویت در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با ایران، گفت: از جمهوری اسالمی ایران می خواهیم که با کشورهای منطقه روابطی براساس احترام متقابل و منافع مشترک ایجاد کند. به گزارش جماران، شیخ جابر 

المبارک نماینده امیر کویت در هفتاد و دومین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: کویت تالش های زیادی در راستای ایجاد و تحکیم پایه های اصل حسن هم جواری داشته است و ما بار دیگر از جمهوری اسالمی 

ایران می خواهیم که به تالش های هدف مند ما پاسخ دهد و برای ایجاد روابطی براساس همکاری، احترام متقابل، منافع مشترک و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تدابیری اتخاذ کند. وی مدعی شد: از ایران می خواهیم که 

از اقداماتی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند و در تضاد با اصول منشور بین الملل و قانون بین المللی است، دوری کند و به قوانین بین المللی پای بند باشد تا تمام ملت های منطقه از امنیت و صلح و آسایش برخوردار شوند.

تحلیل روز

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور:

پرونده احمدی نژاد
 به دادسرا ارجاع شد

خبر

 دادستان کل کشور با اشاره به پرونده حقوق های نجومی گفت: 
در بررســی این موضوع باید گفت به یک سری از موارد رسیدگی و 
مبالغ دریافتی مسترد شــد اما از نظر دادسرا جرمی منظور نشده 
است چون اموال برگشته اســت و تعدادی نیز در دادسرا در حال 

رسیدگی و بررسی قرار دارند.
به گزارش انتخاب، حجت االســام محمدجعفر منتظری ضمن 
بیان اینکه بخشی از مدارک و مستندات بانکی و شرکت نفت بابک 
زنجانی متهم اول نفتی موجود اســت، گفت: میــزان کل اموال و 
دارایی متهم که با آن کارکرده و ســودآوری داشته است مشخص 
نیســت اما آنچه اهمیت دارد اینکه دارایی وی باید برگردانده شود 

که متاسفانه تاکنون همکاری الزم را نداشته است.
وی به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری رئیس اسبق بانک 
ملی ایران که چند ســال گذشته با حیف ومیل بیت المال به کشور 
کانادا گریخته اســت نیز اشاره داشت و افزود: دادگاه از نظر قانونی 
برای متهمانی که احضاریه صادرشده ولی فرد در دادگاه حضور پیدا 
نمی کنند به صورت غیابی حکم صادر می کند و متهم نیز می تواند از 
حق قانونی خود استفاده و نسبت به حکم صادره اعتراض و واخواهی 

کند و آن اعتراض نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
دادســتان کل کشــور در خصوص وضعیت پرونده حمید بقایی 
معاون رئیس جمهور سابق نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا و 
تحقیقات قرار دارد و در حال تکمیل شدن است و در مورد پرونده 
محمود احمدی نژاد نیز یک سری گزارش هایی دریافت و به دادسرا 

ارجاع شد که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
منتظری اشاره ای نیز به پرونده حقوق های نجومی برخی مدیران 
داشــت و افزود: در بررســی این موضوع باید گفت به یک سری از 
موارد رسیدگی و مبالغ دریافتی مسترد شد اما ازنظر دادسرا جرمی 
منظور نشــده اســت چون اموال برگشته اســت و تعدادی نیز در 

دادسرا در حال رسیدگی و بررسی قرار دارند.


