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ما و انتخابات امريكا
ادامه از صفحه یک 

 بعضي جايگاه چنداني براي ايران در نتيجه انتخابات امريكا قائل نيستند 
و رقابت هاي انتخاباتي امريكا را صرفاً به مس��ائل داخلي اين كش��ور و 
رقابت هاي دو حزب مرتب��ط مي دانند و بعضي ديگر از كارشناس��ان، 
سياست هاي امريكا و مواضع متقابل ايران را در نتيجه انتخابات امريكا 
مهم دانس��ته و به همين دلي��ل توصيه مي كنند اكنون ك��ه ترامپ با 
چالش هاي متعددي در داخل امري��كا مواجه و روند محبوبيت وي در 
جامعه امريكا نزولي است و به همين دليل از ايران مي خواهد كه تا قبل 
از برگزاري انتخابات با امريكا مذاكره كند، اي��ن بهترين فرصت براي 
ايران است تا با مذاكره با ترامپ امتياز بگيرد. مستند اين طيف سخنان 
اخير ترامپ در جريان نشست انتخاباتي در ايالت اكالهما است كه طي 
آن با ادعاي اينكه ايران به شدت مي خواهد يك توافق انجام دهد، گفت 
كه ايراني ها منتظر هس��تند چون به خاطر توصيه هايي كه از رقباي او 
مي شنوند، مي خواهند ببينند چه كسي در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا پيروز مي شود. ترامپ همچنين با تهديد ايران افزود: من به آنها 
گفتم. ما مي توانيم منتظر بمانيم اما وقتي من پيروز شدم، شما هزينه  
باالتري را براي توافقي كه اكنون مي توانيد داشته باشيد، بايد بپردازيد. 
او همچنين گفت: ايران هم مي خواهد جو بايدن برنده ش��ود. بگذاريد 
من صريح به شما بگويم. من مي توانم بهترين توافق و سريع ترين را با 
ايران انجام بدهم. آنها مي خواهند من ببازم. آنها مي خواهند من ببازم 

كه صاحب امريكا شوند.
مروري بر مواض��ع نظريه پردازان، كانون هاي تفكر و انديش��كده هاي 
امريكايي بيانگر آن است كه بس��ياري از آنها روند كاهنده محبوبيت 
ترامپ در ميان رأي دهندگان امريكايي را ناش��ي از شكست در برابر 
ايران دانسته و بر اين نكته اعتراف مي كنند كه ترامپ در راهبرد فشار 
حداكثري عليه ايران به پايان خط رس��يده و درخواست مذاكره او نيز 
ناشي از اين ش��رايط بحران زده داخلي اس��ت. در اين زمينه روزنامه 
امريكايي واشنگتن پس��ت هفته گذش��ته در مطلبي به قلم »مايكل 
سينگ« مدير ارشد امور خاورميانه در »ش��وراي امنيت ملي امريكا« 
مي نويس��د: س��وء مديريت در اوج دوران همه گي��ري كووي��د- 19 و 
يك اقتصاد ضربه خ��ورده از كرونا، تظاهرات سراس��ري در اعتراض به 
نژادپرس��تي و افت محبوبيت انتخاباتي براي زمين خوردن »ترامپ« 
كم بود، ح��اال بحران سياس��ت خارجي هم به همه اينها اضافه ش��ده 
است و ش��انس انتخاباتي »ترامپ« را در محاق از بين رفتن قرار داده 
است. واشنگتن پس��ت در ادامه اين مطلب مي افزايد: فشار حداكثري 
امريكا عليه ايران منافع امريكا را برآورده نكرده است. فشار حداكثري 
نه منجر به مذاكره مس��تقيم ايران و امريكا ش��د. نه جلوي تهاجمات 
و ماجراجويي هاي اي��ران در منطقه را گرفت. نه ثبات سياس��ي ايران 
رابرهم زد. در عوض همه اينها، فشار حداكثري يك بهانه قوي به دست 
رهبر ايران، سپرده است تا براي ترامپ هم همان سرنوشتي را رقم بزند 
كه س��ال ها پيش ايران براي »جيمي كارتر« نوشت. كارتر موفق نشد 
گروگان هاي امريكايي در بند در ايران را آزاد كند و در انتخابات باخت و 

بيشتر از يك دوره نتوانست رئيس جمهور باشد. 
»رئول مارگ گرش��ت« كارش��ناس مس��ائل ايران در »بنياد دفاع از 
دموكراس��ي ها« متعلق به محافظه كاران امريكا نيز در مطلبي در اين 
روزنامه مي نويسد: »رهبر عالي ايران، شانس انتخاباتي ترامپ را نشانه 
گرفته است و همين چندي پيش با اعزام پنج فروند كشتي حامل بنزين 
به ونزوئال نش��ان داد كه در عزم خود جدي است يقيناً اين همه هدف 
رهبر ايران نيس��ت و او تصميم دارد تا ماه نوامبر ضربات كاري تري به 
ترامپ وارد كند. امريكا ژانويه امس��ال »قاسم سليماني« دست راست 
نظامي رهبر ايران را ترور كرد تا ايران را مهار كند اما ايران اصال خود را 
نباخت. از آن موقع تا به امروز گروه هاي تحت امر ايران بيش از 20 بار به 

نيروهاي امريكايي در عراق حمله كرده اند. 
اما در اين ميان بخشي از نزديكان دولت و فعاالن سياسي و رسانه هاي 
داخلي برخالف واقعيت هاي موجود، در اين جنگ رواني طراحي شده 
كاخ سفيد گرفتار و به دليل پيامد هاي ناش��ي از سردرگمي دولت در 
اداره اقتصاد كشور و بازار ارز و رها شدگي قيمت ها، متأسفانه همچون 
برجام در حال شرطي كردن كشور به نتيجه انتخابات امريكا هستند 
وبا مواضع مشكوك خود سبب ش��ده اند در روزهاي اخير با هر موضع 
گردانندگان كاخ سفيد نسبت به ايران، بازار دچار التهاب شود واين در 
حالي است كه ترامپ در داخل امريكا با بحران هاي چند گانه )بحران 
كرونا، بحران اعتراضات اجتماعي، بحران اقتصادي وبحران صالحيت 
و... (در اداره كشور امريكا مواجه شده و دست نياز او به سوي ايران براي 
مذاكره ناشي از همين ضعف است. اگرچه بسيار روشن است كه در پنج 
ماهه باقي مانده از عمر رياست جمهوري او در كاخ سفيد فرصتي براي 
هيچ توافقي نيست و ترامپ بنا دارد در صورت موفقيت در كشاندن ايران 
به پاي ميز مذاكره، بايك عكس يادگاري براي احياي جايگاه از دست 

رفته خود تالش كند. 
  اين در حالي است كه در عرصه رقابت هاي رياست جمهوري امريكا، 
پيروزي نامزدهاي اين يا حزب در راهبرد اين كشور عليه ايران تفاوتي 
نداشته و بعضاً سياست هاي دموكرات ها در دوران حكومت شان عليه 
ايران بس��يار خصمانه تر بوده و ترامپ هم در روند خ��روج از برجام و 
تش��ديد تحريم ها عليه ايران در واقع به همان نسخه اوباما عمل كرده 
كه گفته بود هدف ما از برجام »روح برجام« است و روح برجام از نظر او 
همان گزينه هايي است كه اين روزها ترامپ همسو با برخي از عوامل 
داخلي در زمينه» نرماليزاسيون « ايران مطرح و تعطيلي فعاليت هاي 
موش��كي و نفوذ منطقه اي ايران را خواس��تارند واين درحالي اس��ت 
كه امريكايي ها خود به شكست سياست هايش��ان در مواجهه با ايران 
اذعان دارند. در اين زمينه انديشكده امريكايي  شوراي آتالنتيك   در 
مطلبي مي نويسد: »سياست فشار بر ايران براي وادار كردن به مذاكره 
مجدد شكست خورده است. تاريخ نشان داده كه تنگناي اقتصادي به 
تنهايي نمي تواند ايران را به تغيير رفتار وادار كند. به رغم تأكيد دولت 
ترامپ مبني بر اينكه فشار حداكثري و شديدتر شدن بحران اقتصادي 
مي تواند ايران را به ميز مذاكرات بازگردان��د، رفتار ايران در چند دهه 
گذشته عكس اين مسئله را ثابت كرده اس��ت. تنگناهاي اقتصادي از 
توجه رهبران اين كشور دور نمانده است. در يك دهه گذشته، ايران به 
رغم محدوديت هاي چشمگير اقتصادي پيگيري اهداف راهبردي اش 
در زمينه برنامه هس��ته اي، توسعه موش��ك هاي دوربرد و رفتارهاي 
منطقه اي اش را ادامه داده است. اولويت هاي ايران بازتاب اين باور است 
كه توانايي هاي راهبردي ايران، به ويژه برنامه هسته اي و موشكي، براي 
تضمين امنيت است. خروج امريكا از برجام فقط باعث تقويت اين ايده 
آيت اهلل خامنه اي، رهبر انقالب ايران شد كه امريكا قابل اعتماد نيست 
و برنامه هسته اي تنها بهانه اي است براي واشنگتن تا ايران را تضعيف 

كند و به هدف بلندمدت براندازي فكر كند. «
آنچه ك��ه در روند تحوالت داخل��ي امريكا بر اس��اس اظهارات صريح 
گردانندگان كاخ سفيد مي توان اس��تناد كرد اين است كه ايستادگي 
و مقاومت مردم ايران امريكا را مس��تأصل كرده و در كنار ناكامي هاي 
امريكا در مديريت اعتراضات اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي 
كرونا مسئله ايران و بي نتيجه بودن راهبرد فشار حداكثري امريكا عليه 
ايران شكست ديگري را بر شكست هاي امريكا افزوده و به همين دليل 
ترامپ در پي آن اس��ت كه با نش��اندن ايران پاي ميز مذاكره و گرفتن 
يك عكس يادگاري، از اين مرحله عبور كرده و در ميان شكست هاي 
متعدد كاخ سفيد در عرصه داخلي و بين المللي يك نقطه قابل اتكايي 
را به رأي دهندگان امريكايي ارائه دهد. اگرچه همان گونه كه در مورد 
كره ش��مالي نيز اثبات ش��د، نتيجه مذاكره با ترامپ هم براي جامعه 
ايران همچون سراب اس��ت، كه اين روزها بزك كنندگان امريكا را نيز 

سرشكسته كرده است. 

عباس حاجي نجاري

رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين با بيان اینكه این سازمان 
10 طرح اساس�ي براي تحق�ق نهضت جهش تولي�د دارد، گفت: 
اولویت ما جهش در كش�اورزي و ایجاد امنيت غذایي براي مردم 
اس�ت و بنا داریم مرتباً نتایج این طرح را به مردم گزارش دهيم. 
به گزارش تسنيم، سردار س��رتيپ غالمرضا سليماني روز گذشته در 
برنامه نهضت جهش توليد در عرصه كشاورزي و دامپروري كه به صورت 
ويدئوكنفرانس در سالن جلسات فرماندهي س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي استان خراسان رضوي برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي 
كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و روي اجرايي شدن آن تأكيد 
داشتند جهت برون رفت ملت از فشار ها، تحريم ها و تروريسم اقتصادي 
بوده و جهش توليد تكميل كننده اقتصاد مقاومتي است. وي افزود: بسيج 
و تشكيالت مردمي همراه با دستگاه هاي خدمتگزار احساس وظيفه كرد 

با تكيه بر دانش بسيج كشاورزي روي اين موضوع كار و در چند استان 
جهت بهره وري باال در توليدات كشاورزي اين نهضت اجرايي شود. 

وی   ابراز كرد: اميدواريم توس��ط نخبگان كش��اورزي در محصوالت 
راهبردي كش��اورزي و دامپروري ش��اهد نتايج خوبي باش��يم. وي 
خاطرنشان كرد: 15 هزار مهندس كشاورزي بسيجي آموزش ديدند 
و به نرم افزار هاي پيشرفته مجهز شدند و از امروز در خدمت كشاورزان 
خواهند بود تا با افزايش توليدات كشاورزي به خودكفايي دست پيدا 
كنيم. سردار سليماني با تأكيد بر اينكه اهميت كشاورزي در امنيت 
غذايي كاماًل مشهود و ملموس است و تأثير مثبت در اين قضيه دارد، 
افزود: سازمان بسيج مستضعفين احساس وظيفه كرد با توجه به شرايط 
اقتصادي تهديد ها را تبديل به فرصت نمايد و توجه خود را به امنيت 
غذايي و جهش توليد در موضوع كشاورزي و دامپروری معطوف كند. 

وي ادامه داد: با وزارت جهاد كشاورزي و س��ازمان هاي كشاورزي در 
استان ها برنامه ريزي سه ساله انجام خواهيم داد تا شاهد بروز افزايش در 
محصوالت كشاورزي و دامپروری باشيم و البته كنار آن به عرصه هايي 
چون گياهان دارويي و با توجه به نيازمندي مردم به گوش��ت دامي با 

راه اندازي كلينيك دامپروری و توسعه آبزيان خواهيم پرداخت. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: ما 10 طرح اساسي در نهضت 
جهش توليد داريم، ولي اولويت ما جهش در كشاورزي و ايجاد امنيت 
غذايي براي مردم است و بنا داريم مرتباً نتايج اين طرح را به مردم گزارش 
دهيم. وي در پايان سخنان خود گفت: ما امروز در ايام دهه كرامت اين 
عمليات را با رمز »يا علي بن موسي الرضا)ع(« از استان خراسان رضوي 
شروع خواهيم كرد؛ و ان شاء اهلل شاهد كم شدن مشكالت كشاورزي در 
موضوع زمين، آب و برداشت محصول و افزايش بهره وري خواهيم بود. 

رئيس سازمان بسيج خبر داد  

 ۱۰ طرح بسيج براي تحقق نهضت جهش توليد

رئيس مجلس شوراي اسالمي:

 اقتصاد ديجيتالي فرصتي براي جبران عقب ماندگي هاست

 ش�رایط بد اقتصادي، تحریم ها و تبعات ناشي 
از كرونا به عنوان س�ه متغير كه معيشت مردم 
را تحت تاثير قرار داده است، این روزها بيش از 
هر زمان دیگري به كانون توجهات تبدیل شده 
و توان بخش زی�ادي از كش�ور را معطوف خود 
كرده است. از این رو این مس�ئله به دغدغه اي 
براي كش�ور تبدیل ش�ده و هر دس�تگاهي به 
فراخور جایگاه و مس�ئوليت خود مي كوش�د، 
بخشي از این مشكالت را مرتفع كند. پيش نياز 
این تفاهم و هم�كاري دوري از هرگونه اختالف 
و درگيري هاي جناحي و حزبي اس�ت كه بارها 
مورد تأكيد رهبر معظم انقالب قرار گرفته است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي   روز گذشته در مراسم 
بهره برداري از بزرگ ترين مركز داده منطقه غرب و 
شمال غرب كش��ور، بر اين مهم تأكيد كرد و با بيان 
اينكه دغدغه اول ما در اين مقطع بايد معيشت و اقتصاد 
كشور باشد، گفت: مردم ما هرگز هيچ اختالف، تنش و 

دعواي حيدري نعمتي را از كسي قبول نمي كنند. 
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف افزود: دغدغه اول 
و آخر ما در اين مقطع بايد توجه به اقتصاد و معيشت 
مردم باشد. مردم ما هرگز هيچ اختالف، تنش و دعواي 
حيدري نعمتي را از كسي قبول نمي كنند و از همه ما 
توقع دارند كه كار صادقانه انجام دهيم و هم خوب كار 

كنيم و هم كار خوب كنيم. 
قاليباف با بيان اينكه حال م��ردم ما در حوزه اقتصاد 
خوب نيس��ت، افزود: گاهي چيزهايي را مي شنويم 
كه كاش نمي شنيديم؛ اما واقعيت هاي تلخي هست 
و مي بينيم كه از اجاره پشت بام ها حرف زده مي شود. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: ما بايد بتوانيم 
مشكالت مردم را برطرف كنيم و بايد به اين نكته واقف 

باشيم كه مردم ما قانع هستند و همين كه اين حس 
در آنان به وجود بيايد و اين امنيت رواني در آنان وجود 
داشته باشد كه ما به درستي مديريت مي كنيم و در 
تالش هستيم و اين مسئله را در زندگي شان لمس 
كنند، ممنون مدي��ران خواهند بود ام��ا در غير اين 

صورت از ما راضي نخواهند بود. 
   اقتصاد دیجيتالي فرصتي براي جبران 

عقب ماندگي هاست
قاليباف تصريح كرد: امروز مجموعه اي افتتاح مي شود 
و مانند گذش��ته اين مجموعه مي تواند در كمترين 
زمان ممك��ن با بيش��ترين تأثيرگ��ذاري و در همه 
جغرافياي كشور با ش��فافيت و عدالت و همچنين با 
كم ترين زمان ممكن و با اقتصادي ترين روش، مسائل 
و نابساماني هاي اقتصادي كشور را حل و فصل كند. 
وي تأكيد كرد: زماني كه حرف از اقتصاد ديجيتالي 
مي زنيم به اين معناس��ت كه يك فرصت بزرگ در 
اختيار ماست كه عقب ماندگي هاي گذشته را جبران 
كنيم و راه بس��يار كوتاهي را براي به دس��ت آوردن 

بزرگ ترين دستاوردها طي كنيم. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: البته اگر 
در اين زمينه غفلت كنيم، فاصله ما نسبت به مابقي 
دنيا افزايش مي يابد و شكاف آن هم ديجيتالي خواهد 
شد و عقب ماندگي مان نيز نسبت به بقيه كشورهاي 
دنيا بيشتر خواهد شد. قاليباف افزود: به اين معنا كه 
اقتصاد ديجيتالي هم يك فرصت بزرگ براي ماست 
تا گذشته خود را جبران كنيم و در مقابل يك خطر و 
تهديدي است كه اگر از آن غفلت كنيم، قطعاً آسيب 
بزرگي از اين ناحيه متوجه كشور مي شود. وي تصريح 
كرد: ما از يك سو جوانان را كه در حوزه اشتغال دچار 
مشكل هس��تند را مي توانيم يك تهديد ببينيم اما 

از يك منظ��ر ديگر به اين موضوع ن��گاه كنيم كه ما 
نيروي جوان، تحصيل كرده و آشنا به فضاي اقتصاد 
ديجيتال بسيار زيادي داريم كه بزرگ ترين سرمايه 

اين عرصه هستند. 
   ظرفيت نيروي انساني كشور

یک فرصت است
رئيس مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: امروز دنيا 
لحظه ش��ماري مي كند كه چنين ظرفيت و منابع 
انساني داشته باشد كه ايران در دارا بودن منابع انساني 
جوان وضعيت خوبي دارد و در ميان پنج تا 10 كشوري 
هستيم كه چنين ظرفيت بزرگي دارند كه بايد از اين 

فرصت حداكثر استفاده را ببريم. 
قاليباف گفت: نگاه مجلس يازدهم اين است كه به همه 
كساني كه در بخش دولتي، خصوصي، شركت هاي 
كوچك يا بزرگ يا حتي در روستايي در زمينه صنايع 
دستي فعاليت مي كنند، كمك شود و در خدمت همه 
آنان هستيم و در مجلس شوراي اسالمي اين مسير 
را طي خواهيم ك��رد. وي بيان كرد: بن��ده به عنوان 
يك مدير و خدمتگزار تا قب��ل از اينكه وارد مجلس 
شوراي اسالمي شوم، واقعاً اين موضوع را حس كردم 
كه اقتصاد ديجيتال در مديريت، شفافيت، خدمت و 
كوچك سازي و كارآمد سازي اثر بسيار زيادي دارد. 
رئيس مجلس شوراي اس��المي متذكر شد: زماني 
كه بنده در ني��روي انتظامي خدم��ت مي كردم به 
اين موضوع كاماًل واق��ف بوديم كه 110 و همچنين 
خدماتي كه در زمينه الكترونيك��ي در پليس +10 
مي تواند انجام شود، تأثيرات بسزايي در زندگي مردم 

خواهد داشت. 
قاليباف گفت: در آن مقطع مقاومت بس��يار زيادي 
براي خدمات پليس+ 10 وجود داش��ت اما تالش ما 

به نتيجه رسيد و مي بينيد كه مردم چگونه در خانه و 
از طريق يك تلفن مي توانند خدمات خود را دريافت 
كنند و سپس اين خدمات را در شهرداري تهران هم 
ادامه داديم. وي يادآور شد: تهران صرفاً ۷0 كيلومتر 
فيبر نوري داشت اما امروز شهر تهران بيش از 2 هزار 
كيلومتر فيبر نوري دارد كه ظرفيت بزرگي در حوزه 
زيرساخت است و همه شهرها مي توانند اين مسير 

را طي كنند. 
    كار موفق با همدلي و همزباني اتفاق مي افتد

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: اين باور و نگاه 
بايد وجود داشته باش��د تا بتوانيم آسيب هاي جدي 
در حوزه اقتصاد را حل و فصل كنيم و خواهش بنده از 
همه اين است كه به اين مسئله توجه داشته باشند كه 
يك كار موفق زماني اتفاق مي افتد كه همه همدل و 
همزبان شويم. قاليباف اظهار داشت: همه ما مي دانيم 
وقتي رفتاري خارج از قانون انج��ام دهيم و اقدامي 
خارج از وظايف مان و ساختارهايي كه براي ما پيش 
بيني شده است، انجام دهيم، مشكالتي ايجاد مي شود 
و بر اين اساس همه بايد احترام بگذاريم و اگر هر جا هم 
نظري داريم و احساس ما اين است كه قانون در برخي 
جاها نياز به اصالح دارد، حتماً ما در مجلس در خدمت 
دوستان هستيم. وي افزود: همچنين ممكن است در 
جايي خأل قانوني وجود داش��ته باشد كه ما حتماً در 
خدمت هستيم تا اين مشكالت را حل و فصل كنيم. 

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: اعتقاد ما اين است 
كه هر اتفاقي در مجلس بايد داراي چهار مؤلفه شفاف 
سازي، هوشمندسازي، مردم سازي و كارآمدسازي 
باشد و تحول در مجلس يازدهم مبتني بر اين عوامل 
است. قاليباف اضافه كرد: اين فرآيندها منجر به اصالح 
س��اختارها و شفاف سازي مي ش��ود و از سوي ديگر 
مديريت را ارتقا مي دهد و اثربخشي آن افزايش مي يابد. 
وي با بيان اينكه زماني كه ما از اقتصاد مقاومتي حرف 
مي زنيم در حقيقت به معناي مردمي سازي و اقتصاد 
ديجيتالي است، گفت: الزمه حركت در اين راستا آن 
اس��ت كه بتوانيم از بخش خصوصي، دولت، شوراي 
عالي فضاي مجازي، به خوبي استفاده كنيم و همه 
بايد دست به دست هم دهند تا اين مسير را به خوبي 
پيش ببرند. رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: شيوع بيماري كرونا باعث شد كه در بخش هاي 
مختلف آسيب هاي جدي ببينيم اما واقعاً كرونا براي 
فضاي ديجيتالي فرصت بسيار بزرگي ايجاد كرد كه 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 
قاليباف گفت: بس��ياري از كس��ب و كارهايي كه 
تعطيل ش��د از طريق مجازي رون��ق پيدا كرد كه 
ما بايد از اين فرصت ها حداكثر استفاده را داشته 
باشيم و اين مسير را پيش ببريم. وي افزود: موضوع 
استفاده از فضاي مجازي در بخش آموزش كشور 
جزو موارد حائز اهميت اس��ت كه بايد حتماً آن را 
دنبال كنيم و عدالت آموزشي در اين مسئله بسيار 
اهميت دارد و خدماتي كه از طريق س��امانه شاد 
ارائه مي ش��ود، بايد براي همه به صورت يكس��ان 
باشد. رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: ما حتماً 
نيازمند آن هستيم كه در حوزه فضاي مجازي يك 
حوزه صيانتي را براي خانواده، كودكان و نوجوانان 

فراهم كنيم. 

       ميزان: جمال عرف، معاون سياسی وزير كشور با بيان اينكه درخواست 
داده ايم مجلس يازدهم به اليحه جامع انتخابات بپردازد، گفت: آمادگی 

داريم اين قوانين متعدد درباره انتخابات را يك كاسه كنيم.
  تسنيم: مجيد انصاری عضو مجمع روحانيون مبارز ، درباره نامه اخير 
موسوی خوئينی ها گفت كه نامه خوئينی ها، تصميم و نظر شخصی او بوده 

و هيچ ارتباطی به مجمع روحانيون مبارز ندارد.

    بيانيه  ستادحقوق بشر قوه قضائيه:
خودبرتربيني مهم ترين مؤلفه امريكاست

س�تاد حق�وق بش�ر جمه�وری اس�المی ای�ران در بياني�ه اي 
به مناس�بت هفته حق�وق بش�ر امریكای�ی، »خودبرتربينی« را 
مهم ترین مؤلفه »ماهيت اس�تكباری رژیم امریكا« توصيف كرد.

به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده است: مرور زمان و گذر از تحوالت 
گوناگون ، اوج روش��ن بينی و عمق ژرف انديشی حضرت امام خمينی 
سالم اهلل عليه در افشای »ماهيت شيطانی رژيم امريكا« را برای همگان 
به اثبات رساند.»خودبرتربينی« مهم ترين مؤلفه »ماهيت استكباری 
رژيم امريكا« اس��ت كه بنا به تعبير رهبر انقالب اسالمی، مصداق اتم 

استكبار در زمان حاضر است.
اين بيانيه مي افزايد: در قاموس شيطان بزرگ و استكبار جهانی نه تنها 
»حقوق انسان ها« هيچ جايگاهی ندارد، بلكه »موجوديت انسان«  نيز از 
هيچ ارزشی برخوردار نيست. معيار تنظيم سياست ها و انجام اقدام های 
رژيم امريكا، صيانت از منافع البی صهيونيستی است  تا حدی كه بارها 
و بارها در تعارض ميان منافع اقليت حاكم بر كاخ سفيد و منافع مردم 
امريكا، رژيم اين كش��ور حيثيت و منافع مردم امريكا را قربانی تأمين 

منافع البی صهيونيستی كرده است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ايران در بيانيه خود تصريح كرده 
است: به هالكت رس��يدن هزاران امريكايی طی جنگ های متجاوزانه 
افغانستان و عراق كه به اذعان رئيس جمهور كنونی امريكا، اين كشور 
با وجود صرف بيش از ۷ هزار ميلي��ارد دالر، بازنده اين جنگ ها بوده، 
بيانگر آن است كه منافع البی صهيونيستی حاكم بر رژيم امريكا بر هر 
موضوعی حتی جان مردم امريكا اولويت و برتری دارد. بايد اذعان نمود 
كه امروز فقط مردم فلسطين و لبنان و سوريه و عراق و يمن و كوبا و كره 
شمالی و ونزوئال و افغانس��تان و ايران نيستند كه قربانی سياست های 
خودبرتربينانه رژيم امريكا ش��ده اند، بلكه مردم امري��كا نيز از روحيه 
سلطه گری و خوی نژادپرس��تی هيئت حاكمه در كاخ سفيد در امان 
نمانده اند و در اين ميان رنگين  پوستان بيش از ديگر شهروندان امريكا 
بار سنگين تبعيض نژادی نظام مند در اين كشور را به دوش می كشند تا 
جايی كه در جريان شيوع ويروس كوويد 19، حدود ۷0 درصد فوتی ها 
مربوط به سياه پوستان است، در حالی كه آنها فقط 1٣درصد از جمعيت 

امريكا را تشكيل می دهند.
در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: حوادث چند هفته اخير در شهرهای 
مختلف امريكا بيش از پيش اين حقيق��ت را برمال كرده كه اگر منافع 
اقليت حاكم بر اين كش��ور اقتضا كند با مردم امري��كا نيز مانند مردم 
عراق و افغانستان و يمن و فلسطين برخورد خواهد شد و مردم امريكا 
در داخل كشورشان نيز از شر جانيان كاخ سفيد در امان نخواهند بود. 
موضوع اصلی در كارزار »فشار حداكثری« رژيم امريكا عليه ملت ايران، 
»حقوق ملت ايران« است؛ از يك سو امريكايی ها با گستاخی وقيحانه 
درصدد سلب حقوق ملت ايران از جمله »سلب حق فناوری« با تمركز 
بر روی فناوری هسته ای، »س��لب حق دفاعی« با تمركز بر روی دفاع 
موشكی و »سلب حق مشاركت منطقه ای« با تمركز بر روی مبارزه با 
تروريسم هستند و از اين رو گمان می كنند می توانند با »دام مذاكره« 
ملت ايران را فريب داده و يا با »چماق تحريم« ملت ايران را مجبور كنند 
تا از استيفای حقوق خود دست بكشد و از سوی ديگر نظام جمهوری 
اسالمی ايران است كه با بهره گيری از همه ظرفيت ها درصدد است تا 
اجازه ندهد كوچك ترين خدشه ای به »كيان حقوق ملت ايران« وارد 
شود. بنابراين، »دام مذاكره« و »چماق تحريم« دو روی يك سكه فشار 
حداكثری اند؛ »س��لب حقوق ملت ايران«. در اين ميان هم عقالنيت 
حكم می كند و ه��م تجربه گواهی می دهد كه افت��ادن در دام مذاكره 
موجب تضعيف و حتی نابودی مؤلفه های قدرت ملت ايران شده و در 
مقابل، تدبير برای مقابله با فشار تحريم و اقدام جدی برای »بهره گيری 
حداكثری« از همه  ظرفيت های ملت ايران به  ويژه ظرفيت های استفاده  
نشده از جمله توانمندی های علمی و عملی جوانان متدين و خالق و 
انقالبی ايران اس��المی، موجب تقويت و حتی ايجاد مؤلفه های جديد 

قدرت برای ملت ايران خواهد شد.
اين بيانيه مي افزايد: جمهوری اسالمی ايران در دفاع از حقوق انسان ها به 
حكم قانون اساسی هيچ تبعيضی را روا نمی داند و روا نمی دارد و همانطور 
كه صيانت از حقوق ملت ايران را وظيفه خود می داند و در اين مسير هيچ 
تساهل و تسامحی را بر نمی تابد، دفاع از حقوق ملت های تحت ستم را 
وظيفه خود دانس��ته و بدون هيچ ترديدی اعتراضات مسالمت جويانه  
مردم امريكا را كه مظلومانه عليه نژادپرستی هيئت حاكمه رژيم امريكا 
فرياد می زنند، سزاوار حمايت می داند. در اين چارچوب ستاد حقوق بشر 
جمهوری اسالمی ايران از همه آزادگان جهان می خواهد تا مردم امريكا 
را در مبارزه با تبعيض و نژادپرستی تنها نگذارند و فرياد تظلم خواهی آنها 

را به ويژه در مجامع بين المللی پژواك دهند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ايران ضمن همدردی با خانواده های 
قربانيان جنايت های ضدانسانی رژيم امريكا و نيز آسيب ديدگان ناشی 
از تجاوزهای مس��تمر اين رژيم در سراس��ر جه��ان از جمله در داخل 
امريكا، اوالً؛ از همه رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی درخواست می كند 
تا »واقعيِت سياست ها و اقدام های ضدانسانی رژيم امريكا« در داخل و 
خارج اين كشور را فارغ از جوسازی های امپراتوری رسانه ای غربی ها به 
اطالع آحاد مردم برسانند و ثانياً؛ از همه مصلحان و نخبگان اجتماعی 
و نيز انديشمندان سياسی، فرهنگی و اقتصادی درخواست می كند تا 
»حقيِت واقعيت های سياست ها و اقدام های ضدانسانی رژيم امريكا« 
را برای توده های مردم تبيين نمايند كه در اين ميان مردم مستضعف 

امريكا بيش از ديگران نيازمند دريافت اين حقايق هستند.

معاون حقوقي وزارت خارجه خبر داد
خوانش جعبه سياه هواپيمای

 اوکراينی ۳۰ تيرماه در فرانسه  
خوان�ش جعب�ه س�ياه هواپيم�ای اوكراین�ی از ۳0 تيرم�اه ب�ا 
هدای�ت و نظ�ارت تي�م ایران�ی در فرانس�ه  آغ�از می ش�ود. 
محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بين الملل وزير امور خارجه روز 
گذشته درخصوص آخرين اقدامات اجرا ش��ده درباره تعيين تكليف 
جعبه س��ياه هواپيمای اوكراينی اظهار داش��ت: س��ازمان هواپيمايی 
كشوری ايران مكاتبات ضروری را با دفتر تحقيق و تحليل سوانح هوايی 
فرانسه انجام و توافقات تقريبا نهايی شده اس��ت. معاون امور حقوقی 
و بين الملل��ی وزارت امور خارجه اظهار داش��ت: چنانچه همه چيز به 
همين نحو پيش رود و اتفاق غيرمترقبه ای رخ ندهد جعبه سياه توسط 
تيم هواپيمايی كشورمان به فرانس��ه منتقل و كار استخراج و خوانش 
اطالعات جعبه س��ياه ٣0 تير 99  شروع خواهد ش��د. وی خاطرنشان 
كرد: تيم كارشناسان و متخصصان جمهوری اس��المی ايران  رهبری 
تحقيقات را بر عهده خواهد داش��ت و خوانش اطالع��ات با هدايت و 
نظارت تيم ايرانی انجام خواهد شد، البته كشورهای ديگر كه به نحوی 
مرتبط با اين واقعه تاسف بار هستند می توانند نماينده ای به عنوان ناظر 

به فرانسه اعزام كنند. 

ژه
وی

 تطهیررجویدرروزنامهاصالحطلب 
روزنامه اعتماد در يادداشتی به قلم غالمعلی رجايی مدعی شده 
كه شهيد بهشتی گفته بوده اگر شهرداری تهران را به مسعود 
رجوی می سپرديم، به جای درگيری مس��لحانه سراغ آبادی 
تهران می رفت! غالمعلی رجايی كه پيش از اين، مشاور مرحوم 
هاشمی رفسنجانی و مشاور محمدعلی نجفی، شهردار سابق 
تهران بود، در اين يادداشت نوشته كه  »شهيد بهشتی به راستی 
» عقل مجسم« بود. از ايشان نقل شده كه ما در طرد برخی از 
عناصر اشتباه كرديم. درصورتی كه بايد به جای طرد و رد كردن از  
برخی از آنها استفاده می كرديم. شهيد بهشتی مشخصا به مسعود 
رجوی اشاره می كرد و می گفت اين فرد داعيه رياست جمهوری 
داشت و مجاهدين خلق را در كشور اداره می كرد؛ بنابراين ما 
بايد به جای اينكه او را كنار بگذاريم، كاری به او می سپرديم تابه 
سمت جنگ مسلحانه نرود. از شهيد بهشتی پرسيده بودند كه 
چه كاری را  می شد به رجوی سپرد كه گفته  بود بايد او را شهردار 
تهران قرار می دادند تا به جای درگيری مسلحانه به دنبال آبادی 
تهران می رفت.« ادعای رجايی عجي��ب و دور از واقعيت های 
تاريخی  است. مسعود رجوی از دوران زندان های پهلوی خط 
خيانت و لو دادن مبارزان سياس��ی را دنبال ك��رده بود و ميان 
مبارزان قبل انقالب به خيانت معروف بود. بسياری از مبارزان 
قبل انقالب را او در اولين دقايق بازجويی های ساواك لو داد و 
آدرس خانه تيمی های زيادی را تقديم ساواك كرد. عالوه بر اين، 

مسعود رجوی و گروهك تروريستی اش از مدت ها قبل نقشه 
ترور آيت اهلل شهيد بهشتی را پی ريزی كرده بودند و تفاوت های 
ايدئولوژيك و اختالفات عميق مبانی اعتقادی او با جمهوری 
اسالمی و مسئوالن نظام فراتر از آن بود كه با دادن يك مسئوليت 
بتوان راضی اش كرد. او به چيزی كمتر از رياس��ت جمهوری 
و پياده سازی مبانی التقاطی گروهك خود در كشور راضی نبود.

بعد از تغيير موضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق از اسالم 
به ماركسيست، مسعود رجوی جهت بيعت با شهيد بهشتی نزد 
ايشان آمد، شهيد بهشتی به رجوی گفت كه اختالفات ما با شما 
اختالف عميقی اس��ت كه از اعتقادات ما سرچشمه می گيرد. 
ش��هيد بهش��تی در ادامه خطاب به رجوی گفت:»شما هنوز 
اصول را نمی دانيد و يك مبناهايی را به عنوان اسالم شناسی، 
اقتصاد اسالمی و به عنوان اقتصاد ماركسيستی با هم مخلوط 
كرديد و اين را مبنای ايدئولوژي��ك خود قرار داديد كه ما اينها 

را قبول نداريم«.
اولين بار نيست كه اصالح طلبان با خاطره سازی از بزرگان انقالب 
و كشور، به تحريف تاريخ و نيز تحريف شخصيت های شاخص 
انقالب پرداخته اند. اظهارات عجيبی از جمله »امام مخالف شعار 
مرگ بر امريكا بود«! و »امام مخالف حجاب اجباری بود«! و موارد 
مشابه ديگر، مصاديقی از اين رفتار است. اما اين مورد اخير، از اين 
جهت عجيب تر است كه اقدام به تطهير رجوی، رهبر گروهك 
تروريستی مجاهدين خلق می كند كه دست آنان به خون هزاران 

نفر از مردم ايران، از جمله شهيد بهشتی آلوده است.


دامادروحانیدرراهوزارتنفت
روزنامه صبح نو خبر از س��فارش ويژه برای اس��تخدام داماد 
رئيس جمهور در وزارت نفت داده اس��ت. صبح نو نوشته  : »در 
روزهای كرونايی و دالر 20 هزارتومانی اتفاقات جالبی در حوزه 
اشتغال كامبيز مهدی زاده و همسرش در جريان است.  چندی 
پيش بود كه نام مريم روحانی در ليست اعضای هيئت علمی 
دانشكده فناوری های نوين پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد 
بهشتی اضافه شد. حاال كامبيز مهدی زاده داماد رئيس جمهور به 
دنبال استخدام در پژوهشگاه صنعت نفت است. اين اقدام پس از 
نگارش نامه يكی از اعضای هيئت دولت در 1٣ خردادماه به جعفر 
توفيقی رئيس پژوهشگاه صنعت نفت كه در آن بر طی شدن 

مراحل استخدام تأكيد شده، صورت گرفته است.«
كامبيز مهدی زاده دانش آموخته مقطع دكتری زمين شناسی 
)گرايش سنگ رسوب و رسوب شناسی( است و برای استخدام 
در وزارت نفت و طی مراحل جذب به عنوان عضو هيئت علمی به 
پژوهشكده صنعت نفت معرفی شده است. داماد حسن روحانی 
پيش تر برای حضور در يازدهمين دوره انتخابات مجلس از حوزه 
انتخابيه تبريز، آذرشهر و اسكو ثبت نام كرده بود كه در نهايت 

ردصالحيت شد.

  گزارش
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