
همین صفحه

رئیس جمهور در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد با بیان اینکه برای جهان امروز زمان 
» نه « گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است، گفت: دوران 
سلطه و هژمونی به سر آمده اس�ت. ملت  ها و فرزندان 
ما س�زاوار دنیایی بهتر، امن تر و قانون مدارتر هستند. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم حس��ن روحانی در هفتاد و 
پنجمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
انتخاب نماینده کشور دوست و برادر ترکیه به ریاست هفتاد 
و پنجمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
را تبریک گفت و برای وی، دبیرکل و همه همکاران شان که 
در مسیر تحقق اهداف ملل متحد، تالش می کنند، آرزوی 

توفیق کرد. 
روحانی با اشاره به شیوع کرونا در جهان اظهار داشت: جهان، 
غافل از دو نعمت  بزرگ س��المت و امنیت، ناگهان با بانگ 
بیدارباش کووید ۱۹ مواجه شد. کرونا با همه کوچکی خود، 
چنان مدیریِت جهانی و حکمرانی داخلی کشور  ها را به چالش 
کش��ید که مهم  ترین تجمع جهانی هم به ناچار به صورت 

مجازی برگزار شد. 
وی خاطر نشان کرد: کرونا امروز، به علت رشد علم و تکنولوژی 
و رسانه، به »درد مشترک « انسان بدل شده است. این درد 
مشترک، نشان داد که به رغم همه پیشرفت ها، هنوز علم بشر 

در برابر جهل او ناچیز است. 
رئیس جمهور افزود: این ویروس همه ما را به فروتنی بیشتر در 
برابر خداوند و حقیقِت خلقت می خواند و جامعه انسانی  را به 
تقوای مدنی اعم از رعایت اخالق فردی و اجتماعی و پرهیز از 
جفا در حق طبیعت و تخریب محیط زیست و دخالت بی رویه 

در خلقت، هدایت می کند. 
وی ادامه داد: این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت 
و مکنت را درنوردیده است، یک بار دیگر به همه ما اعضای 
جامعه بشری یادآور می شود که مواجهه با مسائل مشترک 

جهانی، جز از طریِق مشارکت جهانی ممکن نیست. 
رئیس جمهور تأکید کرد: همه ما در جهان، دوران سختی را 
سپری می کنیم. اما ملت من به جای برخورداری از همکاری 
جهانی با س��خت   ترین تحریم های تاریخ در نقض آشکار و 
اساسی منشور ملل متحد، توافقات بین المللی و قطعنامه 

۲۲۳۱ شورای امنیت، مواجه است. 
روحانی تصریح کرد: تصویری ک��ه از برخورد پلیس ایاالت 
متحده امریکا با یک شهروند معترض به سراسر جهان مخابره 
شد برای ما آشنا و تکراری بود. این پایی که بر گلو نهاده شد به 
عنوان پای استکبار بر گلوی ملت های مستقل را ما به خوبی 

می شناسیم. 
   ملت ای�ران دهه هاس�ت به�ای آزادیخواهی را 

پرداخت کرده است
روحانی گفت: ملت دالور ایران دهه هاس��ت این گونه بهای 
آزادی خواهی و ر  هایی از سلطه و استبداد را پرداخت کرده 

ولی با ایستادگی، به بالندگی و پیش��رفت خود ادامه داده و 
بر نقش تاریخی و تمدنی خود، به عنوان محور صلح و ثبات، 
مبارزه با اشغال و افراط و منادی گفت وگو و رواداری پایدار 

مانده است. 
وی ادام��ه داد: م��ا در برابر اش��غالگران ش��وروی س��ابق، 
جنگ ساالران و افراط گرایان داخلی، تروریست های القاعده 
و اشغالگران امریکایی در کنار مردم افغانستان ایستادیم و در 
همه روندهای صلح و آشتی چه در کنفرانِس بن ۲۰۰۱ و چه 

در تالش های منطقه ای نقشی محوری ایفا کردیم. 
رئیس جمهور گفت: ما برابر بس��یج قدرت ه��ای جهانی و 
منطقه ای، برای ایجاِد جنگ نفتکش   ها در خلیج فارس در 
حمایت از ص��دام، در نیمه دوم دهه س��ال ۱۹۸۰، خواهان 
امنیت مشترک در خلیج فارس شدیم، در سال ۲۰۱۳ جهان 
عاری از افراط و خشونت )WAVE( را پیشنهاد کردیم که 
با اجماع اعضای مجمع، به تصویب رس��ید. در سال ۲۰۱۸ 
پیشنهاد پیمان عدم تجاوز و در س��ال ۲۰۱۹ طرح امید یا 
پویش صلح هرمز )HOPE(، برای ارتقای صلح و ثبات در 

خلیج فارس را در همین مجمع ارائه کردیم. 
روحانی افزود: ما در برابر اشغال کویت توسط صدام نخستین 
کشور منطقه بودیم که در کنار مردم و دولت کویت ایستادیم 
و آرزوی صدام برای استیال بر همه متحدان عربش را، ناکام 

گذاشتیم. 
وی اظهار داش��ت: ما برابر اس��تبداد صدامیان، اشغالگری 
امریکاییان و وحشی گری داعشیان در کنار همه مردم عراق، 
از کرد و عرب و سنی و شیعه و ایزدی و مسیحی ایستادیم و 
از سال ۲۰۰۳ با حمایت از دستاوردهای دموکراتیک مردم 

عراق، شورای حکومتی و دولت عراق را یاری کردیم. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما در برابر دهها گروه تروریست 
تکفیری، تجزیه طلبان و جنگجویان خارجی در کنار مردم 
سوریه ایس��تادیم، و از س��ال ۲۰۱۳ میالدی که دیگران به 
دنبال راه حل نظامی بودند، طرح چهار ماده ای صلح مبتنی 
بر خواست مردم س��وریه را ارائه کردیم و در سال ۲۰۱۶ با 
همکاری روسیه و ترکیه، فرآیند آستانه را برای رسیدن به 

صلح و ثبات سیاسی در سوریه، پایه ریزی کردیم. 
روحانی تأکید کرد: ما برابر اش��غالگری صهیونیس��ت ها، 
جنگ افروزان داخلی و توطئه گران خارجی در کنار مردم و 

دولت لبنان ایستادیم. 
 ما هرگز بر سر حقوق مردم فلسطین معامله نکردیم

وی تصریح کرد: ما هرگز اشغالگری، نسل کشی، آواره سازی 
و نژادپرستی را نادیده نگرفتیم و برسر قدس شریف و حقوق 
مردم فلس��طین، هرگز معامله نکردیم و در س��ال ۲۰۱۲ 
راه حل دموکراتیک مسئله فلسطین را از طریق همه پرسی 

ارائه کردیم. 
رئیس جمهور ادامه داد: ما آش��کارا از ظلم و س��تمی که به 
مظلومان یمن می رود، دادخواه��ی کردیم و در آغاز جنگ 

یمن در سال ۲۰۱۵، پیش��نهاد چهار ماده ای برای صلح در 
یمن را ارائه دادیم. 

روحانی گفت: ما در این منطقه حساس دست ِتنها با داعشی   ها 
و افراطی های مدعی دروغین اس��الم جنگیده ایم تا جامعه 
جهانی بداند اسالم واقعی کدام است، همان اسالم اعتدالی و 
عقالنی و نه افراط و نه خرافه. سردار شهید ما که قهرمان مبارزه 
با خشونت افراطیون در خاورمیانه بود از امنیت شهروندان 
مذهبی و غیر مذهبی، مس��لمان و مسیحی، شیعه و سنی 
برابر مدعیان یک حکومت قرون وسطایی به خوبی می ایستاد 

و دفاع می کرد. 
وی افزود: ما در سال ۲۰۱۵ میالدی برجام را به عنوان یکی از 
بزرگ ترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی به ثمر رساندیم و 

به رغم بدعهدی مستمر امریکا به آن پایبند ماندیم. 
  جواب صلح جنگ نیست

رئیس جمهور اظهار داش��ت: چنین ملتی شایسته تحریم 
نیست. جواب صلح، جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراط گری، 
ترور نیس��ت. پاس��خ رأی ملت   ها در ایران، در ع��راق و در 
لبنان، تحمیل آش��وب های خیابانی و حمایت از روندهای 

غیردموکراتیک نیست. 
روحانی با بیان اینکه باید بدانیم که ادعا  ها مالک نیست 
و تنها عمل مالک است، تأکید کرد: ادعا کردند که برای 
مبارزه با صدام به منطق��ه آمده اند، درحالی که خود، این 
هیوال را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومند س��اختند 
و او را با س��الح ش��یمیایی و مدرن  ترین جن��گ افزارها، 

تسلیح کردند. 
وی گف��ت: از مبارزه با تروریس��م و داع��ش دم می زنند در 
حالی که خود آن را ایج��اد کرده اند و برای این جنایت خود 
از ملت های منطقه طلبکار هم هستند. به دروغ ما را متهم به 
تالش برای ساخت سالح هسته ای می کنند و به بهانه اشاعه، 
این یا آن را تحریم می کنند، در حالی که جرم استفاده از سالح 
هسته ای در تاریخ بشریت  را تنها به نام خود ثبت کرده اند و 
تنها رژیم دارنده سالح هسته ای در منطقه غرب آسیا، بازیگر 

خیمه شب بازی آنهاست. 
 ب�ا فش�ار حداکثری ح�ق حی�ات ایرانی�ان را هدف 

گرفته اند
رئیس جمهور ادامه داد: از حقوق بشر سخن می گویند ولی با 
فشار حداکثری، معیشت و سالمت و حتی حق حیات همه 

ایرانیان را هدف گرفته اند. 
روحانی گفت: خود و دست نشاندگان شان در هرچه جنگ و 
اشغال و تجاوز در فلسطین، افغانستان، یمن، سوریه، عراق، 
لبنان، لیبی، سودان و سومالی اس��ت، به طور مستقیم به 
آتش افروزی مشغول هستند ولی ایران را مسئول شکست های 

محتوم شان برابر اراده مردم منطقه می دانند. 
وی افزود: با فروش صد  ها میلیارد دالر سالح به منطقه ما، آن 
را به انبار باروت بدل کرده اند ولی برخالف همه قواعد حقوقی و 

اجماع جهانی، بیهوده می کوشند تا ایران را از حداقل نیازهای 
دفاعی محروم ساخته و محدودیت های تسلیحاتی ایران را 

به رغم نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ تمدید کنند. 
رئیس جمهور اظهار داشت: من اینجا الزم می دانم از رؤسای 
دوره ای شورای امنیت در ماه های اوت و سپتامبر و ۱۳ عضو 
این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و چین تشکر کنم که دو بار 
به صورت قاطع به استفاده ابزاری و غیرقانونی امریکا از شورای 
امنیت و قطعنامه ۲۲۳۱ با صدای بلند » نه « گفتند. این یک 
پیروزی نه برای ایران، که برای دوران گذار نظام بین الملل در 
جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی در چنین انزوای 

خودساخته ای فرو رود. 
روحانی خاطرنشان کرد: کجا سابقه دارد دولتی نتیجه ۱۳ 
سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ 
دلیلی زیر پا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض 
کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه شورای امنیت 
تحریم و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و معامله 

بزرگ باشد؟
 زندگی با تحریم س�خت است اما س�خت تر از آن 

زندگی بدون استقالل است
وی با تأکید بر اینکه امریکا نه می تواند مذاکره را بر ما تحمیل 
کند و نه جنگ را، تأکید کرد: زندگی با تحریم سخت است اما 

سخت تر از آن زندگی بدون استقالل است. 
رئیس جمهور تصریح کرد: آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار 
مهم است و ما به عنوان کهن   ترین دموکراسی در خاورمیانه 
به مردم س��االری خود می بالیم و آزادی داخلی را با دخالت 

خارجی سودا نخواهیم کرد. 
  دموکراسی حق حاکمیت ملت است نه حق دخالت 

بیگانه
روحانی ادامه داد: دموکراسی حق حاکمیت ملت است و نه 
حق دخالت بیگانه، آن هم بیگانه ای تروریست و مداخله جو که 
هنوز هم در همان توهم ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زندانی است همان 
روزی که اسالف شان، تنها دموکراسی آن زمان خاورمیانه را 

با کودتا سرنگون کردند. 
  ما ابزار چانه زنی داخلی و انتخاباتی امریکا نیستیم

وی با بیان اینکه برای ما عزت و آسایش ملت مان مهم است 
که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست 
می آید، گفت: ما ابزار چانه زنی داخل��ی و انتخاباتی امریکا 
نیستیم هر دولتی که در امریکا انتخاب شود، به ناچار تسلیم 

تاب آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد. 
  امروز زمان نه گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است

رئیس جمهور افزود: برای جهان نیز امروز زمان » نه « گفتن 
به زورگویی و قلدرمآبی است. دوران سلطه و هژمونی به 
سرآمده اس��ت. ملت   ها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر، 
امن تر و قانون  مدارترن��د. امروز زم��ان تصمیِم صحیح و 

درست است. 

     

رئیس کل دادگستري استان تهران: 
دستگیري مدیران شهري به دلیل فسادهاي 

اقتصادي به ۷۰ تن رسیده  است

بررسي حقوقي تعیین متولي  نظارت بر شبکه 
نمایش خانگي در گفت وگو  با یك حقوقدان

مروري بر وقایع روزهاي اول جنگ تحمیلي

از شهرداری به زندان!

 رکورد شکني 
 مبتالیان به کرونا

 در نخستین روز پاییز

وزارت ارشاد در دعوای نمایش 
خانگي  از قانون بی خبر است
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   وکالت مانند پزشکي
حرفه اي تخصصي است

   تخصصي شدن وکالت 
نیاز جامعه امروز است

   ادامه رزمایش همدلي و مواسات 
در برنامه هفته دفاع مقدس استان ها

   قرارگاه جهش تولید
 درمانگاه صنایع بوشهر است 

  پرونده »جوان« درباره رزمایش همدلی 
در هفته دفاع مقدس

جراحي تخصصي وكالت

 اتحاد جهادگران شيعه 
و سني براي رفع محروميت 

جهاد خدمت رسانی

پرونده
صفحه 1۰

وکالت تخصصی

صفحه 9

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه 2 مهر 1399 - 5 صفر 1442

سال بیست و د  وم- شماره 6۰32 - 16 صفحه
قیمت: 1۰۰۰  تومان

حقوقی
اخیراً ش��بکه ملکه ب��ا محوریت 
باس��تانی )مأمور ویژه بی بی سی 
برای گزارش نویسی درباره آیت اهلل 
خامنه ای( با استناد به نواری از آذر 
۱۳۶۳ از جلسه درونی سپاه با دو 
مفهوم »کودتای خزنده در سپاه « 
و »اعتراض به فرماندهی جنگ « 
مس��تندی منتش��ر کرده است. 
نگارنده به خاطر اینکه خوانندگان 
خصوصاً نسل جوان امروز اطالعی 
بیش از آن نوار ندارند و صرفاً براساس آنچه بی بی سی پخش نمود 
قضاوت می کنند، نکاتی را درباره محتوای مستند به رشته تحریر 

در می آورم و صرفاً در انتها به ریشه ماجرا می پردازم. 
۱- اولین نکته ای که از نقاط قوت سپاه بوده و هست، نشستن فرمانده 
سپاه پای انتقادات افراد رده های دوم و س��وم است که در سراسر 
بحث ادب و احترام منتقدین رعایت شده است. این فضای انتقادی 
خوشبختانه هنوز در سپاه وجود دارد. حتی در زمان فرماندهی سردار 
جعفری، جوان دانشجویی که تازه به سپاه پیوسته بود، در جلسه ای 
عمومی دهها انتقاد را طرح کرده و از قضا مورد تشویق هم قرار گرفته 
بود. همین روند و رویه معرف سپاه اس��ت که از قاعده »ارتش چرا 

ندارد« پیروی نمی کند. می شود نقد کرد و پاسخ شنید. 
۲- بی بی سی تالش می کند اعتراض جلسه ۱۳۶۳/۹/۵ را به جنگ 
و تدابیر آن ارجاع دهد- که البته صوت   هایی که پخش می کند فقط 
شهید بهمنی به این موضوع می پردازد و مورد دیگری نیست-اما 
ناشیانه و سهواً بحث از فرماندهی جنگ خارج و به دوگانه اعضای 
سابق سازمان مجاهدین در سپاه )ذوالقدر، نجات،  شمخانی، رضایی( 

 و حامیان آیت اهلل منتظری تبدیل می شود | بقیه در صفحه 2 

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

سپاه را نكوهش نكردید 
ستودید

چپ كردن خودروسازان  در جاده »زيان انباشته«

   سياسي

    خودروس��ازان ما که هر روز بافته های خود را به مردم گران تر می فروشند، اول باید »خود« را بسازند و ساختار 
معیوب خود را اصالح کنند. در اولین قدم به جای آنکه با گران کردن خودرو دنبال جبران زیان انباشته باشند، بهتر است 
دست از جیب مردم بیرون کشند و در جیب دارایی های خود کنند. تا زماني که اموال و دارایي هاي مازاد خودروسازان 

 به فروش نرسد و از محل فروش این دارایي ها بدهي هاي خودرو سازان با سیستم بانکي تسویه نشود و سهامداري 
و سهام بازي ضربدري شرکت اصلي با صدها شرکت تابعه و فرعي در این حوزه به پایان نرسد، افزایش نرخ خودرو 

باید ممنوع اعالم شود | صفحه 4

     ظاهراً دولت ترامپ نه تنها شکست در فعال کردن مکانیسم ماشه و متقاعد کردن شورای امنیت را پذیرفته، بلکه شواهدی هم وجود دارد مبنی بر اینکه تردید هم کابینه ای های ترامپ درباره پیروزی او در انتخابات 
نوامبر هم روز به روز بیشتر می شود. از یک طرف، نماینده ویژه امریکا در امور ایران می گوید که واشنگتن از کشورهای اروپایی درباره اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه ایران ناامید شده و از طرف دیگر مایک پمپئو، 

وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که اگر تیم بایدن هم روی کار بیاید، سیاست دولت ترامپ در قبال تهران را ادامه بدهد؛ موضعی که تلویحاً نشان دهنده امید کم به پیروزی ترامپ است  | صفحه 15

 نشانه های نااميدی
  در اردوگاه ترامپ

سردار شهید ما، که قهرمان مبارزه با خشونت افراطیون در 
خاورمیانه بود، از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی، 
مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، در برابر مدعیان یك 

حکومت قرون وسطایی به خوبی می ایستاد و دفاع می کرد 

آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما 
به عنوان کهن ترین دموکراسی در خاورمیانه، به 

 مردم ساالری خود می بالیم و آزادی داخلی را 
با دخالت خارجی، سودا نخواهیم کرد

 زندگی بدون استقالل 
سخت تر از زندگی با تحریم است
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 امريکا نه می تواند مذاكره را 
برما تحمیل كند و نه جنگ را


