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سرمقاله
اسماعیل عسلی

افتادن از هر دو سوی بام

یکـی از اشـتباهات نابخشـودنی کـه بعـد از پیروزی
انقلاب پـس زمینـهی ذهنـی برخـی از انقالبیـون
بـود بیتوجهـی بـه اهمیـت اقتصـاد در حراسـت از
ارزشهـای معنـوی بـود .علـت آن هـم این بـود که
آنهـا سـالهای متمـادی فعالیتهای مذهبـی خود را
در سـایهی حمایتهـای بازاریـان انجـام داده بودند
و طبیعتـاً بـرای چنین افـرادی ایجاد ارتبـاط منطقی
بین فعالیـت اقتصادی در چارچوب مناسـبات تعریف
شـدهی بینالمللـی و باورمندی نسـبت بـه اقتصاد به
عنوان یک دانش تخصصی دشـوار بـود .در حالی که
برخـی از همیـن افـراد بـرای تهییج مردم بـه منظور
مشـارکت دادن آنهـا در پیشـبرد انقلاب و سـرعت
بخشـیدن بـه پیـروزی ،روی فقـر ،حاشیهنشـینی،
رواج فسـاد و اعتیـاد کـه در زمـان پهلـوی دوم بـه
دنبـال مهاجـرت روسـتاییان رواج پیـدا کـرده بـود
دسـت میگذاشـتند و تـا مدتهـا پـس از پیـروزی
انقلاب نیـز فیلم وضعیـت رقتبار مـردم را در حلبی
آبادهـا ،دروازه غـار و روسـتاهای دورافتـاده نمایش
میدادنـد کـه البتـه واقعیتـی غیر قابـل انـکار بود به
هـر تقدیـر مـردم در انقلاب ایفـای نقـش کردند و
تـا زمانـی کـه آنها بـه میـدان نیامدنـد هیـچ اتفاقی
نیفتـاد .تردیـدی نیسـت کـه ایـن انقلاب رابطـهی
تنگاتنگـی بـا تئـوری پردازیهـای کسـانی نظیـر
شـهید مطهری و زندهیاد شـریعتی و شـخصیتهای
فعال دانشـگاهی و حوزوی داشـت که بـا بهرهگیری
از بسـتر اجتماعـی فراهم آمـده تحت تأثیر شـرایط
منطقـهای و جهانـی ،دانشـگاه ،بـازار و جامعـهی
ایرانـی و گروههـای فکـری و سیاسـی و صنـوف و
اقشـار مختلـف را بـا خـود همـراه کردنـد .جوهرهی
کالم نظریهپـردازان انقالبـی ،بازیابـی هویت دینی و
ملـی ،توسـعهی اقتصـادی و رفـاه عموم مـردم بود.
در واقـع بنـا بـود ما بـا الهـام از گذشـتهی پرافتخار
فرهنگـی و تمدنـی خـود بـه یـک اعتمـاد بـه نفس
ملـی دسـت یابیـم و بـه مـوازات آن از آنجایـی کـه
ادعـای اصلـی ما در تشـیع شایستهسـاالری اسـت
کسـانی مدیریـت جامعـه را در ردههـای گوناگـون
بـه دسـت گیرنـد کـه از شایسـتگیهای الزم بـرای
انجـام وظیفـه برخوردارنـد .مـن شـخصاً بـه عنوان
یـک نوجوان کـه بیـن سـالهای  55و  56و  57آثار
نظریهپـردازان انقالبـی را مطالعـه و دنبـال میکردم
نـه تنهـا در میـان آثـار چنیـن افـرادی سـخنی از
بیاعتنایـی نسـبت بـه اقتصـاد و یـا بیتوجهـی
بـه اسـتانداردهای جهانـی ندیـدم بلکـه برعکـس
شـاهد بـودم کـه نظریهپـردازان انقالبـی بـرای
محکـوم کـردن شـیوهی اداره کشـور در آن زمان به
مقایسـهی شـرایط ایران با کشـورهای توسعه یافته
میپرداختنـد .شـاید یکـی از دالیـل تاخـت و تاز به
اقتصـاد و بیاعتنایـی بـه فرمولهـا و شـاخصهای
اقتصـادی از سـوی برخـی متشـرعین ،شـعارها و
تحلیلهـای سـمت و سـو داری بـود کـه گروههـای
تنـدرو چـپ آمریکایـی و روسـی و تودهایهـا و
مائوییسـتها بـا هـدف سـهمخواهی و جلـب آرای
اقشـار ضعیـف و کارگـران در راسـتای راهیابـی بـه
نهادهـای مشـورتی و ورود بـه دایرهی قـدرت دنبال
میکردنـد .در ایـن میـان عـدهای بـرای تخطئـه
کـردن چنیـن افـراد نابابـی اصـل اقتصـاد و اهمیت
و اولویـت آن را هـدف گرفتنـد بـدون ایـن که درک
کننـد ،اقتصـاد چیـز خوبـی اسـت .البته بسـیاری از
کسـانی کـه میگفتنـد اقتصاد زیـر بنا و اصل نیسـت
بـه دنبـال نفـی مطالبـات معیشـتی مـردم نبودند به
درسـتی فکـر میکردنـد که اگـر دین مردم درسـت
باشـد دنیـای آنهـا نیـز درسـت خواهـد شـد امـا
مدعیـان طرفـداری از چنین اشـخاصی از آن سـوی
بـام افتادنـد و طـرح هـر گونـه مطالبـه معطـوف به
رفـاه و معیشـت و مسـکن را چپگرایـی تلقی کرده
و فضایـی بـه وجـود آوردنـد کـه در نهایـت توجه به
توسـعهی اقتصـادی در غوغـای مطالبـات مبتنـی بر
ارزشهـا گـم شـد .در حالی کـه در آموزههـای دینی
کار ،کارآفرینـی ،کسـب روزی و حتـی جمـعآوری
ثـروت حلال یک ارزش اسـت .وقـوع جنـگ نیز به
چنیـن دیدگاهی دامـن زد و به همیـن ترتیب نزدیک
بـه  10سـال پـس از پیـروزی انقلاب در شـرایطی
سـپری شـد که از یک سو زیرسـاختهای اقتصادی
و بندرگاههـا و نیروهـای انسـانی جـوان در جریـان
بمبارانهـا و ناامنی و اسـتهالک ناشـی از بیتوجهی
در امـر تعمیـر و نگهـداری بـه هدر رفت و به شـدت
آسـیب دیـد و از دیگر سـو الزامـات ناشـی از جنگ
سـطح توقـع و سـرعت مطالبـات مـردم را پاییـن
آورد و آشـفتگیهای اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از
جنـگ نیز روی سـبک زندگی مردم و سـطح فرهنگ
و کنشهـای اجتماعـی آنهـا تأثیـر گذاشـت ولی در
عین حـال تأمیـن مطالبـات حداقلـی مـردم ملحوظ
نظـر قرار داشـت زیـرا انقالبیون نسـل اولـی خود را
مدیـون مـردم و شـهدا میدانسـتند و هنـوز بویی از
اشـرافیگری ،فاصلـهی طبقاتی فاحـش و رانتبازی،
نفوذهـای فامیلـی و خانوادگی در سـطح گسـتردهی
آن بـه مشـام نمیرسـید .پـس از جنگ نیز بخشـی
از درآمدهـای نفتـی صـرف ترمیـم مناطـق جنگزده
و بازسـازی زیرسـاختهای آسـیبدیده و نوسـازی
و بـه روز شـدن کارخانههـا گردیـد و سـازندگی بـه
مفهـوم واقعـی آن گونـه کـه شـعار داده میشـد
اتفـاق نیفتـاد .هـم اکنـون که نزدیک به سـی سـال
از قبـول قطعنامـه میگذرد هنوز هم کسـانی هسـتند
کـه طـرح مطالبـات معیشـتی را گونـهای دهنکجی
بـه ارزشهـای انقلاب توصیـف میکننـد در حالـی
کـه نمیداننـد فلسـفهی بعثـت پیامبـران آن گونـه
کـه در قـرآن توصیـف گردیـده در نهایـت اجـرای
اد امه د  ر ستون روبرو
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ابراهیمیان:

اد  امه از ستون روبرو

 CFTبه جلسه دیروز شورای نگهبان نرسید

یــک عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان
گفــت کــه در جلســه دیــروز شــورای نگهبان،
الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه
بــا تامیــن مالــی تروریســم ( )CFTبررســی
نشــده اســت.
نجــات اهلل ابراهیمیــان در گفتوگــو بــا
ایســنا ،در ایــن بــاره اظهــار کــرد :ایــن
الیحــه بــه شــورای نگهبــان واصــل شــد
و در جلســه دیــروز مــورد بررســی قــرار
نگرفــت.
وی گفــت :ایــن الیحــه احتمــاال در جلســه
بعــدی شــورای نگهبــان مــورد بررســی قــرار
گیــرد.
کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبــان نیــز
در ایــن بــاره در توییتــر نوشــت« :مصوبــه
 CFTدر دســتور شــورای نگهبــان
نبــوده و هنــوز ایــن شــورا اعــام نظــر
نکــرده اســت .ایــرادات شــورای نگهبــان
نســبت بــه اصــاح قانــون مبــارزه بــا
پولشــویی و کنوانســیون پالرمــو برطــرف

شــد .همچنیــن بــا عنایــت بــه نظــرات
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مقــرر
شــد ایــن مصوبــات بــه مجلــس اعــاده
شوند».
ســخنگوی شــورای نگهبــان در توضیــح

ایــن مطلــب گفــت :طــی بررســیهای
انجــام شــده در بــاره لوایــح اصــاح قانــون
مبــارزه بــا پولشــویی و کنوانســیون پالرمــو،
نظــرات شــورای نگهبــان تامیــن شــد و از
نظــر شــورای نگهبــان ایــرادات برطــرف

شــده اســت.
وی افــزود :امــا مجلــس بــه ایــرادات مجمــع
تشــخیص مصلحــت توجــه نکــرده بــود کــه
ایــن قســمت بــه مجلــس اعــاده شــد و در
نهایــت مجمــع تشــخیص مصلحــت در ایــن
رابطــه تصمیــم گیــری خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،نماینــدگان مجلــس
شــورای اسالمی    یکشــنبه  15مهــر بــا
الیحــه الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مقابلــه
بــا تامیــن مالــی تروریســم ( )CFTموافقــت
کردنــد.
الیحــه اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی
 ۱۷آبــان  ۹۶از ســوی دولــت بــه مجلــس
ارســال شــد و در اردیبهشــت  97بــه تصویــب
مجلــس رســید.
الیحــه پالرمــو نیــز زمســتان  ۹۶بــه تصویــب
مجلــس رســید کــه مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام و شــورای نگهبــان همزمــان
بــه بررســی ایــن مصوبــه پرداختنــد و ایراداتی
را بــه آن وارد دانســتند.

استرداد دیپلمات ایرانی به بلژیک
رســانهها در حالــی از اســترداد دیپلمــات
ایرانــی بــه بلژیــک بــا ادعــای دســت داشــتن
وی در طــرح بمبگــذاری در تجمــع منافقیــن
خبــر دادنــد کــه مقامــات کشــورمان تاکیــد
میکننــد ایــن یــک ســناریوی دروغیــن
بــرای ضربــه زدن بــه ایــران اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،خبرگــزاری فرانســه
گــزارش داد کــه آلمــان اســداهلل اســدی،
یکــی از دیپلماتهــای ســفارت جمهــوری
اســامی    در ویــن پایتخــت اتریــش را
کــه حــدود ســه مــاه پیــش بــه اتهــام
دســت داشــتن در طــرح بمبگــذاری در
گردهمآیــی گروهــک تروریســتی منافقیــن
دســتگیر شــده بــود ،بــه بلژیــک تحویــل
داده اســت.
ایــن خبرگــزاری بــه نقــل از دفتــر دادســتانی
فــدرال بلژیــک همچنیــن گــزارش داد کــه

آقــای اســدی روز چهارشــنبه  ۱۰اکتبــر
دیــروز در دادگاه حاضــر خواهــد شــد.
دادگاهــی در آلمــان روز  ۲۷ســپتامبر حکــم

محــل مأموریتــش یعنــی اتریــش حضــور
نداشــته اســت ،بنابرایــن فاقــد مصونیــت
دیپلماتیــک بــوده و میتــوان او را محاکمــه

اســترداد اســداهلل اســدی بــه بلژیــک را
صــادر و تصریــح کــرد ،بــه ایــن علــت کــه
ایــن دیپلمــات ایرانــی (هنــگام بازداشــت)
در تعطیــات بــه ســر میبــرده و در کشــور

کــرد.
بنابــر ایــن گــزارش ،بازداشــت ایــن دیپلمــات
پــس از آن انجــام شــد کــه یــک زن و
مــرد ایرانــی در بلژیــک بــه دلیــل همــراه

داشــتن حجــم زیــادی از مــواد منفجــره در
خودرویشــان بازداشــت شــدند.
ادعــا میشــود کــه ایــن زن و مــرد در
همــکاری بــا دیپلمــات ایرانــی بازداشــت
شــده در آلمــان قصــد حملــه بــه تجمــع
منافقیــن در  30ژوئــن را داشــتهاند.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریــف
وزیــر امورخارجــه کشــورمان در واکنــش
بــه خبــر بازداشــت ایــن دیپلمــات ایرانــی
گفــت :چــه همزمانــی جالبــی .همزمــان بــا
شــروع ســفر رئیسجمهــور بــه اروپــا یــک
عملیــات ایرانــی ،افشــا و عوامــل آن دســتگیر
میشــوند .ایــران هرگونــه خشــونت و تــرور
را در هــر مکانــی محکــوم میکنــد و آمــاده
همــکاری بــا همــه مقامــات ذیربــط بــرای
کشــف آنچــه تنهــا یــک عملیــات پلیــد بــرای
دادن نشــانی غلــط اســت ،میباشــد.

معاون بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد:

بازگشت حدود پنج هزار دانشجوی نخبه به کشور

معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد
ملــی نخبــگان آمــار بازگشــت دانشــجویان
نخبــه بــه کشــور را طــی پنــج ســال گذشــته
حــدود پنــج هــزار نفــر اعــام کــرد و گفــت:
بــا مهاجــرت مخالــف نیســتیم بلکــه بــا
بازنگشــتن بــه کشــور مخالفیــم.
«مســئله خــروج از کشــور نخبــگان
پیچیــده نیســت و از یــک معادلــه ســاده
تشــکیل شــده اســت .وقتــی فــرد نتوانــد
توانمندی  هــای خــود را در کشــورش بــه
کار گیــرد و ابــزار کســب درآمــد در رشــته ای
فراهــم نباشــد کــه بــرای آن ســرمایه گذاری
دانشــی کــرده ،پدیــده خــروج از کشــور
شــکل می    گیــرد» .ایــن نکتــه را معــاون

برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی
نخبــگان در مــورد خــروج نخبــگان از کشــور
مطــرح می    ســازد.
بــه همــان انــدازه کــه مســئله محرومیــت
ایــران از نخبگانــش اهمیــت دارد ،بــه
دفعــات در رســانه  های دیــداری و
نوشــتاری ،ایــن مســئله اساســی از تمــام
زوایــا بحــث و بررســی شــده اســت .در
ســاده تریــن حالــت ممکــن بایــد گفــت کــه
مهاجــرت در تمــام دنیــا اتفــاق می    افتــد
چــه از جنــس نخبــگان چــه از جنــس افــراد
عــادی .بــا ایــن حــال ،مولفــه اصلــی کــه
در خــروج افــراد توانمنــد نســبت بــه گــروه
دوم مهاجرت  هــا ،کفــه ســنگین تــری دارد،

لــزوم ایجــاد زمینه  هــای انگیزشــی بــرای
مانــدگاری نخبــگان در کشــور اســت.
حســین ســاالریه کــه اکنــون معاونــت
برنامــه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی
نخبــگان را بــر عهــده دارد در بــاره علــت
خــروج نخبــگان از کشــور و زمینه  هــای
انگیزشــی بــرای مانــدن آنهــا در کشــور
معتقــد اســت کــه دالیــل مختلــف ســبب
ایــن مهاجــرت می    شــود و همــگان در ایــن
زمینــه مســئول هســتند.
ســاالریه فــارغ التحصیــل دانشــگاه صنعتــی
شــریف و در حــال حاضــر اســتاد تمــام
دانشــکده مهندســی مکانیــک ایــن دانشــگاه
اســت.

آگهی حراج

نماینده ایران در سازمان ملل:

تهدیدهای آمریکا نیازمند پاسخ سریع جامعه بین المللی است

نماینــده ایــران در ســازمان ملــل متحــد،
وضــع تحریم  هــا و خــروج آمریــکا از
پیمان  هــای بیــن المللــی را تهدیــد
جــدی اصــول منشــور ایــن ســازمان و
نقــض نظــم حقوقــی دانســت و خواســتار
پاســخ ســریع و قاطــع جامعــه بیــن المللی
نســبت بــه آن شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا ،غالمعلــی
خوشــرو روز ســه شــنبه در نشســت
کمیتــه ششــم هفتــاد و ســومین مجمــع
عمومی    ســازمان ملــل متحــد کــه بــا
موضــوع حاکمیــت قانــون برگــزار شــد،

ایــن مطلــب را مطــرح کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز چنــد جانبه
گرایــی تحــت هجــوم واقــع شــده اســت،
جلوه  هــای یکجانبــه گرایــی را خــروج از
معاهــدات و پروتکل  هــای بیــن المللــی،
خــروج از نهادهــای ســازمان ملــل ،آغــاز
جنــگ تجــاری بــا کشــورها و وضــع
تحریم  هــای فرامــرزی علیــه کشــورها
معرفــی کــرد.
نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل
متحــد «اقــدام متخلفانــه آمریــکا در
خــروج از برجــام» را «تهدیــدی جــدی
اصــول منشــور و نظــم حقوقــی» ارزیابــی
کــرد و افــزود :بــرای نخســتین بــار در
تاریــخ ســازمان ملــل متحــد ،آمریــکا
بــه عنــوان یــک عضــو دائــم و دارای
حــق وتــوی شــورای امنیــت ،در حــال
تنبیــه ســایر ملت  هــا در سراســر جهــان
بــرای پیــروی از قطعنامــه شــورای امنیــت
است .
خوشــرو ادامــه داد :ایــن تهدیــدی جــدی

علیــه منشــور ملــل متحــد و روابــط
بیــن الملــل اســت کــه نیازمنــد پاســخ
ســریع و جــدی جامعــه بیــن المللــی
اســت  .اقــدام متخلفانــه آمریکا پدیــده ای
جدیــد و در عیــن حــال خطرنــاک اســت
کــه پایه  هــای اساســی حاکمیــت قانــون
را در ســطح بیــن المللــی بــه مشــکل
می    کشــاند.
وی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چگونــه
ایــران و کشــورهای دیگــر می    تواننــد بــه
آمریــکا اعتمــاد کننــد در حالــی کــه آمریکا
کشــورهای اجــرا کننــده قطعنامــه شــورای
امنیتــی را کــه خــود بــه آن رای مثبــت
داده اســت را تهدیــد می    کنــد؟ گفــت:
امــروز یــک عضــو شــورای امنیــت از
کشــورهای دیگــر می    خواهــد حقــوق
بیــن الملــل را نقــض کننــد.
نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل
متحــد تاکیــد کــرد :هیــچ رویــه ای بــرای
ایــن حرکــت خطرنــاک وجــود نــدارد .
آیــا جامعــه بیــن المللــی آمــاده اســت

عدالـت اسـت کـه یکـی از وجـوه آن عدالـت در
توزیـع امکانـات ،عدالـت در واگـذاری مسـئولیتها
و رعایـت اصـل شایستهسـاالری و مبـارزه بـا فقـر
اسـت .اینجاسـت کـه اگـر کسـی در واکنـش بـه
مطالبـات اکثریـت مـردم بگویـد مـا بـرای شـکم
انقلاب نکردهایـم بایـد بـه او گفـت تـو نمیتوانـی
بـرای دفـاع از چیـزی کـه نتیجـهی طبیعـی آن باید
عدالـت اجتماعـی باشـد ،عدالت را زیر سـئوال ببری
و یکـی از ضروریـات زندگـی را کـه توزیـع عادالنـه
امکانـات و ثـروت ملـی اسـت را انکار کنـی! مدیری
کـه در بهتریـن نقطهی شـهر در کمال امنیـت و رفاه
زندگـی میکنـد و فرزندانـش نیز تحـت حمایتهای
مالـی و انـواع جانبداریهـا از رانـت برخوردارنـد و
بعضـاً در خـارج تحصیـل میکنند حق نـدارد مردم را
بـه سادهزیسـتی و قناعـت و تحمل گرسـنگی دعوت
کنـد .تحمل گرسـنگی زمانی میسـر اسـت کـه همه
گرسـنه باشـند نـه ایـن کـه یـک نفـر بگویـد مردم
لنگ بپوشـند و نـان خالی بخورنـد و مبـارزه کنند اما
خـودش چندیـن شـغل و میلیونهـا تومـان حقوق و
مزایـا داشـته باشـد! ایـن که همـهی ما برای شـکم
قیـام نکردهایـم حـرف درسـتی اسـت امـا ایـن که
عـدهای بـرای شـکم و رفـاه و رانـت و رسـیدن بـه
پسـت و مقـام و مسـافرتهای خارجـی قیـام کرده
باشـند و بـه خیـال خام خودشـان سـایر مـردم تنها
بایـد بـرای حفـظ ارزشها قیام کـرده باشـند حرف
مفتـی اسـت که هیـچ آدم عاقلی زیر بـار آن نمیرود.
برخـی شـعارها قابـل هضم نیسـت .گاهی مـا از این
سـوی بـام میافتیـم و گاه از آن سـوی بـام .بـرای
نمونـه ایـن کـه میگوینـد اولیـن وظیفـهی حاکـم
اسلامی اقامـهی نمـاز اسـت حرف بسـیار درسـتی
اسـت اما نمـازی کـه بازدارنـده از زشـتیها باشـد.
در ایـن صـورت نمازگـزاران ربـا نمیگیرنـد و ربـا
نمیدهنـد و لقمـهی حـرام بـه دهـن نمیگذارنـد و
دروغ نمیگوینـد و قاچـاق نمیکننـد و قانـون را دور
نمیزننـد .قابـل انکار نیسـت کـه اگر همه اهـل نماز
بودنـد و تمامـی مقدمـات و ملزومات نمـاز را رعایت
میکردنـد مملکـت ما نـه در طـول  40سـال بلکه در
کمتـر از بیسـت سـال بـه همـه جـا میرسـید حـال
سـئوال اینجاسـت کـه اگر مـا ایـن همـه نمازخوان
واقعـی داریـم چـرا پروندههـای قضایـی در محاکـم
سالهاسـت کـه در نوبـت رسـیدگی اسـت ،چـرا
ایـن همـه اختلاس و احتـکار و خیانـت و اصـراف و
قاچـاق و قتـل و دزدی اتفـاق میافتـد  ...هـر ایرادی
کـه باشـد مطمئنـاً متوجـه حقیقـت نماز نیسـت زیرا
نمـاز بازدارنده از فحشـاء و منکر اسـت پس اشـکال
از جـای دیگـری اسـت .متأسـفانه مـا نمـاز را هـم
مثـل اقتصـاد بـد فهمیدهایـم و از هـر دو سـوی بـام
افتادهایـم .کسـی کـه میگویـد مـردم بـرای رفـاه
انقلاب نکردهانـد اگـر دقـت کنـد متوجـه میشـود
کـه ایجاد رفـاه و رعایـت عدالت جـزو وظایف اصلی
هـر حکومتـی اسـت کـه خـود را الهـی میدانـد این
را مـن نمیگویـم بلکـه قـرآن در پایان آیـهی مربوط
بـه هـدف از بعثـت انبیـاء میگویـد کـه دسـتاورد
نهایـی بعثـت انبیـا اجرای قسـط و عدالـت بیتردید
نمیتـوان گفـت کـه توقـع مـردم از نظـام اسلامی
بـرای رعایـت عدالت و مبـارزه با رانـت و مفتخوری
عـدهای سـهمخواه و چپاولگـر درخواسـت بیجایـی
اسـت .آیـا این که انتظار داشـته باشـیم یـک درخت
چهـل سـاله سـایه و میـوه داشـته باشـد بیانصافی
اسـت .بـه قـول آن خطیـب محتـرم آنچـه مـردم را
عصبانـی میکنـد تبعیض اسـت نـه تحریـم .این که
میگوینـد "عزای عمومی عروسـی اسـت" معنایش
ایـن اسـت که اگـر هر کسـی پایـش را به انـدازهی
گلیمـش دراز کنـد و ژن خود را برتر ندانـد و به دنبال
سـهمخواهی نباشـد حتـی اگـر همـه هم در مشـقت
باشـند قابـل تحمـل اسـت امـا وای بـه آن روزی که
عـدهای بخواهنـد خـود را مسـتثنی کننـد ،مسـلماً
چنین رویکردی احسـاس هم سرنوشـتی بـا مدیران
و مسـئولین و بازیگـران دایـرهی قـدرت را از مـردم
میگیـرد و در آن روز بـار انقلاب بـر زمیـن میمانـد
چـون بـدون مـردم کاری از پیش نمـیرود!

کــه اجــازه دهــد چنیــن رویــه ای ایجــاد
شــود ؟ در صــورت ایجــاد چنیــن رویــه ای
آیــا جامعــه بیــن المللــی آمــاده اســت کــه
نتایــج ایــن اقــدام متخلفانــه بیــن المللــی
را بپذیــرد؟
خوشــرو بــا بیــان اینکــه همــه کشــورها
بایــد بــه ایــن اقــدام محتــاط باشــند و
اجــازه وقــوع آن را ندهنــد ،از مجمــع
عمومی    دعــوت کــرد کــه در حمایــت از
حاکمیــت قانــون در ســطح بیــن المللــی
و در حمایــت از چنــد جانبــه گرایــی اقــدام
کننــد و در مقابــل کشــوری کــه ســایر
کشــورها را بــه عــدم رعایــت حقــوق
بین الملل تهدید می    کند بایستند.
وی بــا اشــاره بــه دادخواســت ایــران بــه
دیــوان بیــن المللــی دادگســتری بــرای
احقــاق حقــوق مشــروع خــود و صــدور
قــرار موقــت الــزام آور از ســوی دیــوان
را گــواه دیگــری بــر غیــر قانونــی بــودن
تحریم  هــای آمریــکا علیــه کشــور ،مــردم
و شــهروندان ایرانــی دانســت .

97-593

نوبت اول 97/7/17 :روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم 97/7/19 :روزنامه عصرمردم

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد فروش
میوه نارنج درختان باغ دلگشــا را از طریق حراج واگذار نماید .لذا کلیه
اشخاص واجد شــرایط که تمایل به شرکت در مورد مذکور را دارند دعوت
به عمل می آید جهت اخذ اوراق از تاریخ درج آگهی به آدرس میدان شهید
مطهری ،نبش بلوار قدوســی شرقی ،جنب بانک سپه ،سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری ،واحد کپی مراجعه نمایند.
-1زمان حراج روز یکشــنبه مورخ  97/7/29رأس ساعت  9صبح در دفتر
ریاست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری واقع در میدان شهید مطهری،
نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه برگزار خواهد شد.
-2شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در حراج به مبلغ 20/000/000
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری با شناسه ملی 14003283624 :و کد اقتصادی:
 411451798868و یا فیش واریز نقدی به حســاب ســازمان به شماره
 700792254289بانک شهر به واحد قرارداد ســازمان تحویل نمایند.
(سپرده شــرکت در حراج تا قبل از زمان شروع حراج ساعت  9صبح تحویل
گرفته می شود)
-3بهره بردار می بایست در صورت برنده شدن  50درصد مبلغ قرارداد را
قبل از انعقاد قرارداد به حساب درآمد ســازمان واریز نماید و  50درصد
مابقی مبلغ قرارداد طی یک فقره چک با فاصله یک ماه اخذ می گردد.
-4بهره بردار می بایســت در صورت برنده شــدن یک فقره چک به مبلغ
 500/000/000ریال بابت ضمانت محل و عدم خسارت به درختان و فضای
سبز باغ ،به واحد درآمد ارائه نماید.
-5بدیهی است هزینه درج آگهی به عهده برنده خواهد بود.
-6در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،شماره تلفن های -07138431270
 07138431279داخلی  139آماده پاسخگویی می باشد.
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

