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سیدحســن خمینی :توهین به پیامبر(ص) را نمیتوان ذیل آزادی بیان پوشاند

توضیح دادستان شوش درباره بازداشت تعدادی
از کارگران هفتتپه

دستگاههای خارج از دولت
اطالعات حقوق و مزایا را وارد سامانه نکردهاند

همدیگر توهین کنیــم و داعیه زندگی
مســالمتآمیز داشــته باشــیم در
حقیقت خودمان را مسخره کردهایم.
سیدحســن خمینی ادامــه داد :کار
بزرگــی کــه از اوایــل انقالب بــه عنوان
وحــدت امــت اســامی شــکل گرفت
یــک امــر مهــم و حقیقتــی اســت کــه
مغفــول مانده و بعد هم بســیار مورد
هجوم واقع شــده بود .بــه آن هم باید
توجه داشته باشیم و در ذهن و ضمیر
و روح خودمان به آن احترام بگذاریم

و تالش کنیم در رفتار و گفتار خودمان
حتماً آن را مدنظر قرار دهیم.
وی با تأکید بــر اینکه اصل ماهیت
هالل احمر بســیار مهم اســت ،گفت:
بنیــان هــال احمــر بــر اســاس توجه
بــه ماهیــت انســانی ،بــدون اینکــه
چگونــه میاندیشــی ،اســت .کمک ما
بــه انســانها متوقــف بــر عقیــده آنها
نیســت و به همین جهت هالل احمر
ارزشــی بسیار باال پیدا میکند .البته به
ایــن معنا نیســت که مــا از زاویه دینی

با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد

سرلشکر باقری:

رونمایی از سامانه خودکار تیربار موشکی

نسخه شفا بخش امت اسالمی وحدت است

با حضور فرمانده کل ســپاه از ســامانه خــودکار و هوشــمند پرتابهای متوالی
موشــکهای بالســتیک دوربــرد نیــروی هوافضــای ســپاه (تیربــار موشــکی)
رونمایی شد.
بهگزارش فارس ،سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در این آیین ،با
بیان اینکه انقالب اســامی ایران امروز در حال رشــد ،توسعه ،گسترش و غلبه
بر دشــمنان اســت ،گفت :از ســوی دیگر دشــمنان ما با انحطاط و زوال قدرت
روبهرو هستند و هر روز که میگذرد شتاب و شیب این زوال تندتر میشود؛ اما
هنوز تهدیدات دشمن پابرجا است.
وی قدرت موشــکی ایران اســامی را تولد و تراکم اراده ملت ایران توصیف
و بــا تأکیــد بــر اینکــه زمانــی که موشــکهای مــا بــه پــرواز در میآینــد ،پیکره
دشــمن میلرزد ،تصریح کرد :این ســتون مستحکم خیمه بازدارندگی و دفاع
اطمینانبخــش نظــام ما و قدرتی مهیب اســت کــه با آن اراده سیاســی نظام
بهدشمن نشان داده شده و در صورت نیاز به او تحمیل میشود.
سرلشــکر ســامی ،تــوان اطمینــان بخش موشــکی را ضامن تــداوم حیات
و بازدارندگــی نظــام عنــوان و تأکیــد کــرد :بــه فضل الهی مــا روزبهروز شــاهد
درخشــشهای جدید در این عرصه هســتیم و امروز نیز شــاهد یــک پدیده نو
و یــک دســتاورد جدید بــا عنوان قابلیت پرتــاب همزمان یا متوالی موشــک با
فاصلههــای زمانی دلخواه هســتیم کــه اینگونه پرتابها از لحــاظ عملیاتی و
تاکتیکی ارزشهای افزوده زیادی برای ما بههمراه خواهد داشت.
فرمانــده کل ســپاه در ادامــه با اشــاره بــه خباثتها و توطئههای دشــمنان
علیه انقالب اسالمی و ملت ایران و ضرورت آمادگی تمام عیارو مستمر برابر
تهدیــدات ،خطــاب به فرماندهــان و رزمنــدگان نیروی هوافضای ســپاه تأکید
کرد :دســتهای شما همواره روی ماشه باشد؛ شــاهدیم که دشمنان گاهی بر
طبل تهدید میکوبند؛ آنها را باید مهار و سیطره روانی و تسلط فنی ،تکنیکی،
تاکتیکی ،عملیاتی و استراتژیک نظام را به آنان ثابت کنیم؛ بدون این سیطره
نمیتوانیم آزاد و آرام زندگی کنیم.

رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح
جمهــوری اســامی ایــران تأکیــد
کرد که ترور وحشیانه شهید قاسم
ســلیمانی و ابو مهــدی المهندس
در تاریکــی شــب و مســتقیماً بــه
دست رژیم جنایتکار امریکا نمونه
بارز دیگری از مبارزه تمامی کفر با
اســام و مهر تأییدی بر تروریســم
دولتــی اســت .بــه گــزارش ایرنــا،
سرلشکر پاســدار «محمد باقری»،
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح
جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر
اینکه حمله مقتدرانه موشکی ایران به پایگاه امریکا در عراق مرهم موقتی بر
این مصیبت جهان اســام بود ،گفت :مســتکبران باید منتظر انتقامی در تراز
نام بزرگ سردار سلیمانی و ابومهندس باشند.
وی عصر سهشــنبه در وبینار «چالشهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاســی غرب
در مواجهــه با کرونــا» گفت :اوج وحشــیگری امریکا آنجــا خودنمایی میکند
که ایران را در این شــرایط خاص کرونایی ،در معرض شــدیدترین تحریمهای
اقتصادی قرار میدهد ،به گونهای که تأمین داروی بیماران با مشــکل اساسی
روبهرو شده است.
باقــری بــا اشــاره به تــرور شــهید ســلیمانی اضافــه کــرد :ســلیمانی دارای
چهــرهای محبــوب میان ایرانیان و غیر ایرانیان اســت ،چراکه از دنیا دل بریده
بــود و مقابــل داعش و گروههای تفکیری خود را وقف اســام کــرده بود .وی با
بیان اینکه امروز نســخه شفا بخش امت اسالمی در یک کلمه وحدت خالصه
شده است ،اظهار کرد :دشمنان اسالم از نزاع درون امت اسالم بیشترین بهره
را میبرند و ما باید تحقق وحدت را سرلوحه امور خود قرار دهیم.

تکذیب توقف مذاکرات ایران و چین

خبــر دیگــر اینکــه ،ســخنگوی وزارت امورخارجــه ضمن تکذیــب توقف
مذاکــرات ایــران و چیــن تــا اعالم نتیجــه انتخابــات امریکا ،گفت :دو کشــور
درباره جزئیات قرارداد در حال گفتوگو هســتند و نتایج حاصل شده اعالم
میشــود .به گزارش خانه ملت ،ســعید خطیبزاده در پاســخ به سؤالی در
ارتبــاط بــا اخباری مبنی بــر توقف مذاکــرات ایران و چین از طــرف چینیها
تــا اعالم نتایــج انتخابات ریاســت جمهوری امریــکا ،گفت :ایــن موضوع را
تکذیب میکنم ،چنین موضوعاتی از ســوی رســانههای معاند مطرح شده
و واقعیت ندارد .وی تصریح کرد :مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و چین
ذیــل قرارداد  ۲۵ســاله بــا جدیت در حــال انجام اســت و هیــچ ارتباطی به
انتخابات هیچ کشــوری بویژه ایاالت متحده امریکا ندارد .ســخنگوی وزارت
امورخارجــه یادآور شــد :گفتوگــو بین طرفین دربــاره جزئیات قــرارداد در
حال انجام است و انشاءاهلل به نتیجه برسد ،اعالم خواهیم کرد.

سردار محمد نامزدی در  1400را رد نکرد

شنیدیم که ،فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا درباره اخباری مبنی بر حضور
وی در انتخابــات  ۱۴۰۰یا شــهرداری تهران در دوره بعــد گفت :ما اهل کار
هســتیم و کارگریــم .قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا آن قــدر مأموریتهای
مهــم در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی در کشــور دارد کــه تمام فکر خــود را در
تحقــق منویات رهبر معظم انقــاب در این زمینه متمرکز کردهایم .تمام
تــاش خود را بــرای تحقق منویــات رهبری و دســتورات ایشــان میکنیم.
سردار سعید محمد در پاسخ به این سؤال ایلنا که اگر از شما خواسته شود
در انتخابــات شــرکت کنید ،چه تصمیمــی خواهید گرفت ،اظهار داشــت:
بســتگی به شــرایط دارد .باید توجه کنیم که شــرایط این دوره از انتخابات
پیچیده است باید جلوتر برویم و ببینیم چه اتفاقاتی در انتظار ما است.

شکایت وزارت کشور از معاون دفتر رئیس جمهوری!

دست آخر اینکه ،علیرضا معزی ،معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر
رئیسجمهــوری اعالم کرد وزارت کشــور از او بابت بازنشــر ســخنان نماینده
ســابق تهران شکایت کرده اســت .به گزارش «ایران» ،معزی در «توئیتر» در
تشریح این رویداد نوشت« :از مدتی قبل با دوستان در دفتر رئیس جمهوری
در پی پس گرفتن شــکایتهای ریاست جمهوری و دولت از رسانهها بودیم.
بــه لطف بررســیها و پیگیریهای ســرکار خانم جنیدی و همکارانشــان در
معاونــت حقوقی رئیسجمهوری ،دســتور پــس گرفتن شــکایتها را دادند
کــه مراحــل قانونــی آن در حال انجــام اســت ».او اضافه کرد« :خوشــحال و
ســرخوش از چنیــن اقدامــی بــودم که شــنبه بــا شــکایت وزارت کشــور آقای
رحمانی فضلی به دادســرا فراخوانده و بابت انتشــار ســخنان آقای کواکبیان
تفهیم اتهام شدم .بنده خدا بازپرس محترم مانده بود چه بگوید».

عراقچی برای همدردی به سفارت افغانستان رفت

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با اشاره به حضور خود در سفارت افغانستان
در ایران گفت :تروریســم تکفیری در سراســر منطقه و فراتر از آن تنها خونریزی
و ناامنــی بــه بار آورده اســت .به گزارش ایلنا ،ســید عباس عراقچــی ،دیروز در
حســاب کاربــری توئیتر خــود نوشــت :در پی حمله وحشــیانه به دانشــگاه کابل
که منجر به کشــته شــدن بیش از  ۲۰دانشــجوی بی گناه شــد ،امروز با حضور در
سفارت افغانستان در تهران همدردی و تسلیت دولت جمهوری اسالمی ایران
را به مردم و دولت افغانستان اعالم کردم .تروریسم تکفیری در سراسر منطقه
و فراتر از آن تنها خونریزی و ناامنی به بار آورده است.

اخبار

ســازمان اداری و اســتخدامی در واکنــش به یکی از خبرگزاریهــای منتقد دولت
دربــاره راه انــدازی نشــدن ســامانه حقــوق و مزایــا ،اعــام کــرد کــه این ســامانه
راهاندازی شــده و اطالعات آن در معرض دسترســی نهادهای نظارتی از جمله
دیــوان محاســبات قــرار دارد ،امــا به دلیل همــکاری نکــردن نهادهای خــارج از
دولت ،این ســامانه عمالً به دســتگاههای اجرایی وابســته به قوه مجریه منحصر
شــده اســت .خبرگزاری فارس ،پیشتر با انتشار گزارشــی ،ضمن بررسی سوابق
مســأله حقوقهــای نامتعارف ،مدعی شــد کــه دولــت ارادهای بــرای راهاندازی
سامانه حقوق و مزایا ،به عنوان تکلیف ماده  29برنامه ششم توسعه ندارد.
در مقابل ،ســازمان اداری و استخدامی با ارســال جوابیه ای ،با اشاره به اینکه
برخالف ادعای این گزارش ،ســامان ه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای ســال  ۱۳۹۷از
ســوی این سازمان راهاندازی شده و همه دســتگاههای اجرایی مشمول ،مکلفند
اطالعــات اقــام پرداختی مقامات ،رؤســا و مدیران و کارکنان را در ســامانه ثبت
کنند ،افزود :مطابق تبصره ( )۱ماده ( )۲۹قانون مذکور دیوان محاســبات کشــور
و ســازمان بازرســی کل کشــور مکلفند اطالعات مربوط بــه پرداختهای مندرج
در ســامانه را در اســرع وقــت رســیدگی کنند که در ایــن باره دسترســی برخط به
اطالعات مندرج در ســامانه در اختیار دیوان محاســبات کشــور ،سازمان بازرسی
کل کشــور ،وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و ســازمان برنامه و بودجه کشــور قرار
گرفته است.
این سازمان تأکید کرد :برخالف برداشت آن خبرگزاری ،سامانه حقوق و مزایا
مســتقر و فعال بوده و اطالعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دســتگاههای
اجرایی که در آن بارگذاری میشــود ،میتواند مورد رصد و نظارت دســتگاههای
نظارتی و ســتادی قرار گیرد .البته تعدادی از دستگاهها که عمدتاً از دستگاههای
وابســته بــه ســایر قــوا و ارکان کشــور هســتند ،همــکاری الزم در بارگــذاری و ورود
اطالعــات پرداختهــای کارکنــان خود نداشــته و عمالً ســامانه به دســتگاههای
اجرایی وابســته به قوه مجریه منحصر شــده است که پیگیری الزم برای عمل به
تکالیف مقرر قانونی از سوی دستگاههای مزبور ادامه دارد.

جماران

همزمــان بــا هفتاد و ســومین ســالروز
تأسیس ســازمان جوانان هالل احمر،
دبیــرکل و معاونــان جمعیــت هــال
احمــر با حضــور در حســینیه جماران
ضمــن تجدیــد میثــاق بــا آرمانهای
امــام راحــل ،بــا حجتاالســام
والمسلمین سید حسن خمینی دیدار
کردند.
به گزارش جماران ،حجتاالسالم
والمســلمین سیدحســن خمینــی در
این مراسم با اشــاره به سالروز والدت
پیامبر اسالم(ص) گفت :واقعیت این
اســت که پیامبر(ص) در طــول تاریخ
کــم مــورد تهمت قــرار نگرفتنــد و کم
توهین نشــدند .به بیانهــا و زبانهای
مختلف هــم در روزگار خودشــان آزار
و اذیــت زیــاد دیدنــد و هــم بعــد از او
طبیعتــاً هرکــس بــا اســاس اســام و
تمــدن اســامی و نظامهــای دینــی
مشکل داشته ،شخصیت پیامبر(ص)
را مورد هجوم قرار داده است.
وی ادامه داد :ایــن امر کمتر اتفاق
افتاده که کســی توهین به پیامبر(ص)
کــه توهیــن مســتقیم بــه بیــش از یک
میلیــارد نفر مســلمان اســت و باعث
آزار آنهــا میشــود ،را تحــت عناویــن
زیبایی مثل «آزادی بیان» بپوشاند.
سیدحســن خمینــی تأکیــد کــرد:

ایــن ســتیزه نهایتاً به نفــع آزادی بیان
تمــام نخواهــد شــد و نــزاع دروغینــی
کــه بیــن آزادی بیــان و حفــظ حرمت
پیامبــر(ص) شــکل دادهانــد ،باعــث
لطمــه دیــدن عنــوان آزادی بیــان
میشود و کسانی که پشت این توهین،
نقابــی بــه نــام آزادی بیــان را قــرار
دادهاند ،دانسته یا ندانسته به مفاهیم
انســانی لطمه میزنند و اال چه کســی
اســت کــه بــه مقدســات و احساســات
یک میلیــارد انســان ،بیتوجهــی کند
و خــودش را دارای کرامــت انســانی
جلــوه گر کنــد؟! وی افــزود :بدتر از آن
حمایت غلط گروهی است که ممکن
اســت در ظاهر بگوینــد این حرفها را
قبــول نداریــم ولــی عمــاً از آن دفاع
میکننــد .این هم اشــتباهی اســت که
آتش خشــم را فروزانتر و جهان را به
جهالت نزدیک میکند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود با اشــاره به هفته وحــدت گفت:
وحــدت ادیان هم نمیتواند با توهین
و گســتاخی نســبت بــه مقدســات
یکدیگــر همــراه باشــد .همانطــور که
در میان شیعه و سنی بزرگان گفتهاند
که نباید به مقدســات همدیگر توهین
کنند ،در میان ادیان و اساســاً انسانها
همینطــور اســت .اگــر بــه مقدســات

خدمــت نمیکنیــم .ما از زاویــه دینی
و بــه مــدد یــک دســتور دینــی عمــل
میکنیم ولی به همه کمک میکنیم.
یــادگار امــام(ره) بــا بیــان اینکــه
بــرای کار در هــال احمر الزم نیســت
کســی عقایدش را کنار بگــذارد ،ادامه
داد :اتفاقــاً هرچه با اعتقاد بیشــتر کار
کنــد بهتر عمل میکند .امــا اینکه این
خدمــت را به چه کســی ارائه میدهد
محــدود بــه عقیــده نیســت .البته این
کمــک را بــا همــان اندیشــهای انجام
میدهیــم کــه از دیــن مبیــن اســام و
اندیشــه مترقی پیامبــر وام گرفتهایم.
لذا وحدت امتهای دینی و غیردینی
در قالب هالل احمر خودش را نشــان
میدهد.
یــادگار امــام بــا بیــان اینکــه از دل
فکرهای جدید راههای جدید میآید،
افــزود :بــه خصــوص در دوره مــا کــه
دنیای مجازی شــکل گرفته که اساســاً
پا بــه ســن گذاشــتهها شــناختی از آن
ندارند .قدرت ارتباطی که در این فضا
هست و هنوز به نظر من بخش بزرگی
از آثار عمیقی که میتواند روی زندگی
مــا بگــذارد ناشــناخته اســت .غــول
ارتباطــات فعــال شــده و همــه چیز را
دســتخوش تغییر کرده است .جوانان
بهتر این فضا را میشناسند.

وی در بخــش پایانی ســخنان خود
با اشــاره به  13آبان ماه گفت :بخشــی
از ایــن ماجرا مغفول مانــده که بحث
شــور و شــعور و قدرتی اســت کــه امام
در دفاع از ملیت ایرانی داشــته است.
روز  13آبــان ابتــدا روز تبعیــد امــام
اســت و بعــداً مناســبتهای دیگــر به
وجود آمده اســت .ایــن برمیگردد به
ســخنرانی که امام در منزل خودشــان
علیه الیحه کاپیتوالسیون داشتند.
سیدحســن خمینــی تأکیــد کــرد:
نمیدانم چرا متأسفانه در رسانههای
جمعــی کمتــر بــه آن ســخنرانی امام
توجــه نشــان میدهنــد .شــاید هیــچ
ســخنرانی در طــول ایــن دهههــا بــه
اندازه این سخنرانی در دفاع از ملیت
ایرانیها اقامه نشده است .یعنی امام
تبعیــد شــد به خاطــر اینکه بــه عنوان
یــک عالم دینــی از عزت مــردم ایران
دفــاع کرد .امام از زاویــه ملیت ایرانی
الیحه کاپیتوالســیون را مــورد نقد قرار
میدهــد .وی اظهــار داشــت :بســیار
مهم است که توجه کنیم موج انقالب
مــا ابتــدا بــا توجــه بــه مســائل ملی و
اسالمی شکل میگیرد ،فریادی است
که اتفاقــاً امام در دفاع از ایرانیت ما و
عزت این کشــور میزنند .که ریشــه در
شور و غیرت دینی داشت.

دیگه چه خبر

کمک به انسانها متوقف بر عقیده آنها نیست

خبــر اول اینکه ،دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان شــوش بــا تأیید خبر
بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این خصوص توضیحاتی
ارائه داد .به گزارش دادگســتری خوزســتان ،مصطفی نظری در خصوص علت
بازداشــت تعــدادی از کارگران شــرکت نیشــکر هفت تپــه افزود :چنــد روز پیش
تعــدادی افــراد ســودجو و فرصتطلب با راهانــدازی تجمعات کارگــری و ایجاد
در کارخانه و ممانعت از ورود مدیرعامــل ،باعث ایجاد ناآرامی و
هیاهــو جلــوی ِ
اغتشــاش شــدند که با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند ،لذا با توجه
به عدم توانایی ارائه وثیقه درنظر گرفته شــده ،هنوز در بازداشــت بســر میبرند.
وی گفت :با توجه به فصل تولید و بهرهبرداری کارخانه و با توجه به منویات رهبر
معظم انقالب که امســال را ســال جهش تولیــد نامگــذاری کردهاند و همچنین
تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص حمایت از تولید ملی ،با هرگونه
ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید ،برخورد قانونی مناسب میشود.

نیروهای مسلح در فضای مجازی حضور رو به رشد دارند

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه در عرصه فضای مجازی
تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم گفت :البته نیروهای مسلح دستاوردهای
خوب و یک روند رو به رشدی را دارند .به گزارش ایرنا ،سردار ابوالفضل شکارچی
در دوازدهمین جلســه شــورای راهبردی فضای مجازی نیروهای مســلح ،فضای
مجازی را میدان نبرد تمامعیار در عرصههای مختلف دانست و افزود :دشمن در
حوزه فضای مجازی از اصل غافلگیری به نحو احسن و مطلوب استفاده میکند.
یعنی پدیدههایی که جزو برآوردهای ما نیست به عنوان پدیده اصلی نگاه میکند
و با طرحریزی روی آن عملیات انجام میدهد .معاون ستاد کل نیروهای مسلح
ادامه داد :به عنوان مثال دشمن تناقضگویی در گفتار مسئوالن را رصد میکند و
با استفاده از یافتههای خود همه کیفیت کار مسئوالن را زیر چتر این تناقضگویی
قــرار میدهــد و در میدان عمل مــا را به انفعال میکشــد .درک و ذهن عمومی را
دچار تزلزل میکند .باورپذیری مردم را به حداقل میرســاند و آسیب به باورهای
اجتماعــی وارد میکنــد و در نهایــت مدیریــت افــکار عمومــی را دســت میگیرد.
او بــا بیان اینکه بایــد مردم را به عنوان باالترین و مؤثرترین ســرمایه اجتماعی در
صحنههای گوناگون انقالب داشــته باشــیم ،گفت :امروز هر یک از عناصری که به
عنوان مدافعین نظام هســتند و میخواهند به نظام خدمت کنند دشــمن تالش
میکند حتی اینها را به تردید بیندازد و گاهی اوقات اینها به جای اینکه از دشــمن
سؤال کنند از ما سؤال میکنند.

ظریف در مراسم تحلیف منتخب بولیوی شرکت میکند

گسترش روابط هدفمند در حیاط خلوت امریکا

ایسنا
در پی پیروزی «لوئیس آرسه» سفیر ایران در بولیوی با وی دیدار کرد

ایــن چنیــن بــود کــه سیاســت دولت
روحانی در قبال کشورهای حوزه امریکای
التیــن به واســطه طراحی نقشــه راهی با
کارکردهــای قابــل اعتنا در مســیر عملی
ترسیم شد و رفت و آمدهای دیپلماتیک
و گفتوگوهای سیاســی و اقتصادی فارغ
از آنچــه در روابــط میــان ایــران و امریــکا
میگذشت ،جریان یافت.
ëëونزوئــا؛ نقطه صــادرات خدمــات فنی
ایران
کوبــا و ونزوئــا کــه همــواره بــا
نقشآفرینــی مداخله جویانــه امریکا در
امــور داخلــی خــود رو بــه رو بــوده انــد ،از
جمله شــرکای سیاســی ایــران در منطقه
امریــکای التیــن هســتند کــه از دهههــا
پیــش همکاریهــای گســترده سیاســی
در بخشهــای دوجانبــه ،منطقــهای و
بینالمللــی بــا آن داشــتهاند .ونزوئال در
ســال های گذشــته یکی از مقاصد اصلی

کشــورهایی بود که به یکــی ازنقاط هدف
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی
ایــران تبدیــل شــده اســت و بخشهــای
خصوصــی ایرانی پروژههــای مختلفی را
در این کشــور اجرا کرده و یا در دست اجرا
دارند .بــه گفته ســخنگوی وزارت خارجه
در بخش انرژی به درخواســت ونزوئال که
نخســتین مقصد ســفر کنونــی ظریف به
شــمار میآید ،همکاری خوبی اخیراً بین
دو کشــور شــکل گرفتــه که قابل توســعه
اســت .همچنیــن افتتاح اولین فروشــگاه
زنجیرهای ایران در کاراکاس توسط بخش
خصوصــی را میتــوان از فعالیتهــای
جدیــد در بخــش تجــاری روابــط عنــوان
کــرد کــه توســط شــرکتهای خصوصــی
عالقهمند در حال اجراست.
کوبا هم بــه عنوان دیگر مقصد ســفر
وزیر امــور خارجه ایران در امریکای التین
کشــوری اســت کــه مقامهــای کشــورمان

انتخاب بین بودن و نبودن ترامپ

ادامه از صفحه اول

گروه سیاســی /محمدجواد ظریــف ،وزیر
امــور خارجــه ایران سهشــنبه شــب برای
دیدار با مقامات کشــورهای کوبا ،ونزوئال
و بولیوی بار ســفر بســت .حضــور ظریف
در بولیــوی بــا هــدف شــرکت در مراســم
تحلیف «لوئیس آرسه» رئیس جمهوری
جدیــد این کشــور صــورت میگیرد .ســه
کشــور امریکای التین در زمــره مقاصدی
اســت که از ســال های گذشــته در اهداف
توســعه همــه جانبــه روابــط ایــران قــرار
گرفتــه اند .ونزوئــا ،بولیــوی و کوبا که در
امریکای جنوبــی ،مرکزی و حــوزه دریای
کارائیــب قرار گرفتهاند ،عــاوه بر اینکه از
ظرفیتهای باالیــی در زمینه اقتصادی،
مالــی و انرژی بهره مند هســتند ،از منظر
سیاســی جایــگاه قابــل اعتنایــی بــرای
کشوری همچون ایران دارند که میکوشد
رابطه متوازنی را با کشورهای تأثیرگذار در
پنج قاره جهان داشته باشد.
ســعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
خارجه ایران در تبیین اهداف سفر ظریف
به امریــکای التیــن بر مناســبات نزدیک
ایران و کشــورهای این حوزه تأکید کرده و
یادآور شــده که روابط ایران با کشــورهای
ایــن منطقــه همواره خــوب بــوده و بویژه
در ســه دهــه اخیــر به دالیــل متعــدد در
ابعاد مختلف رشــد و توسعه خوبی پیدا
کــرده و بخشهــای علمــی ،فنــاوری و
فنی مهندســی به همکاریهای سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی افزوده شــده اســت.
کشــورهای امریــکای التیــن که از گذشــته
حیاط خلوت امریکا نامیده میشدند ،در
حالی به مقصد ســفر وزیــر خارجه ایران

تبدیل شــدهاند که پیشتر ایــن مراودات
دوســتانه با ایران از ســوی امریکا خطری
بزرگ در مجاورت مرزهایش و مناسباتی
آزاردهنده توصیف شده بود.
عــاوه بر ایران کشــورهای دیگری هم
در حوزه آسیایی بودند که کوشیدند از بازار
رقابــت برای عمق بخشــیدن رابطه خود
با کشــورهای قــاره امریــکای التین عقب
نماننــد ،اما اهمیت کشــورهای این حوزه
بــرای ایران بــا همراهی آنهــا برای کمک
بــه دور زدن تحریمهایهــای اقتصــادی
امریکا دوچندان شــد .چــه این رویکرد به
صــورت پیدا و پنهــان به کم کردن فشــار
بــرای متوقف کردن فروش نفــت ایران و
ســرمایه گذاری برای ایــران در حوزههای
مشــترک اقتصــادی کمــک میکــرد.
سفرهایی که مقامهای دیپلماتیک ایران
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی
به کشورهای حوزه امریکای التین داشتند،
بیش از آنکه اتحادی مقطعی و متکی بر
انگارههای ذهنی در مقابله با کشورهایی
همچــون امریکا باشــد ،بــا ابتنا بر شــکل
دهی به یک سیاست اصولی و درازمدت
بــرای بهرهمنــدی متقابــل طرفیــن در
زمینههای اقتصادی مورد پیگیری انجام
میشــد .ایران در ســالهای اخیر به جای
بازکــردن جای پا در حیــاط خلوت امریکا
و اتکای صرف بر مصلحتهای سیاسی،
رویکرد کارشناسی شده را در پیش گرفت
و با بررســی طرحها و روندهای گســترش
روابط با کشــورهای امریکای التین زمینه
را برای گســترش روابط هدفمند و دارای
چارچوب مهیا کرد.

پیــش از ایــن بر اهمیــت آن در سیاســت
خارجــی ایران تأکیــد کرده و یادآور شــده
بودنــد کــه روابــط ایــران باهاوانــا در بین
کشــورهای امریکای التین پیشــتاز است.
بیشــترین تبــادالت سیاســی ایــران و کوبا
طی سالهای گذشته در چارچوب تبادل
هیأتهایی در سطوح مختلف پارلمانی،
سیاســی ،اقتصــادی ،هنــری و فرهنگی و
رایزنی وزرای خارجه در مجامع مختلف
از جمله سازمان ملل بوده است.
امــا ظریــف در حالی به بولیوی ســفر
میکند که «لوئیس آرســه» ،سیاســتمدار
اقتصــاددان بولیــوی بــه تازگــی پــس از
ماجــرای کودتــای نظامــی علیــه «اوو
مورالس» که به بهانه تقلب در انتخابات
فــراز و فرودهــای زیادی را رقــم زد ،پیروز
انتخابــات اخیــر ریاســت جمهــوری این
کشــور شــد .او در نخســتین ســخنان خود
بعــد از پیــروزی در انتخابــات اعــام
کــرده اســت کــه بــه محــض در دســت
گرفتــن قــدرت در نیمــه دوم مــاه نوامبر
آینــده (آبــان مــاه) روابــط دیپلماتیک با
کشــورهای ایــران ،کوبــا و ونزوئال را از ســر
خواهــد گرفــت .هشــتم نوامبــر( 18آبان
مــاه) مراســم تحلیــف رئیــس جمهوری
جدیــد بولیوی برگــزار خواهد شــد و وزیر
خارجه ایران در آخرین مقصد سفر خود
در این مراســم حضــور پیــدا خواهد کرد.
در پــی پیــروزی لوئیــس آرســه ،مرتضی
تفرشی سفیر جمهوری اسالمی ایران در
بولیوی به دیدار وی رفت و درباره توسعه
همکاریهای دوجانبه میان دو کشــور در
آینده گفــت و گو کرد .در این دیدار رئیس

جمهــوری منتخب بولیوی ضمن تشــکر
از پیــام تبریــک رئیــس جمهــوری و وزیر
امور خارجــه جمهوری اســامی ایران به
مناســبت پیــروزی وی اظهــار داشــت که
پس از به دســت گرفتن زمام امور دولت
در آن کشــور امریــکای جنوبــی ،مجــدداً
روابــط و همکاریهای دو جانبــه را که در
دوره دولت موقت راستگرای بولیوی راکد
مانده بود ،فعال خواهد کرد.لوئیس آرسه
اظهار امیدواری کرد که جمهوری اسالمی
ایران کماکان به همکاری و حمایت خود
از دولــت آن کشــور در زمینههــای فنــی،
علمی و صنعتی ادامه دهد.
در مجموع روابط ایران و کشــورهای
حــوزه امریکای التین در ســالهای اخیر
بیــش از هــر زمــان دیگــری تحــت تأثیر
تحریمهــای فزاینــده امریکا قــرار گرفته
اســت .با این وجــود کمک این دســته از
کشــورها در همــکاری با ایــران برای دور
زدن تحریمهــای ضد ایرانی که با هدف
دسترســی ایــران بــه بازارهــای جدیــد و
فروش انرژی خود صورت گرفته اســت،
توانســته بخــش مهمــی از مناســبات رو
بــه رشــد ایران بــا کشــورهای ایــن حوزه
باشــد؛ مناســباتی که آغاز سیاسی آن به
بیــش از  ۱۲۰ســال پیــش بــاز میگردد و
سابقه همکاریهای تجاری هم قدمتی
بــه انــدازه بیــش از چهــل ســال از زمان
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران دارد و
حاال این رابطه به رغم همه فشــارهایی
کــه از ســوی امریــکا وارد شــده اســت،
همچنــان بــر مــدار همگرایــی و اتحــاد
ادامه دارد.

بویژه با توجه به بحرانهای عمیق هویتی ،سیاســی و اقتصادی و حتی شــکافی که
در حاکمیت امریکا ایجاد شــده ،این انتخابات ازحساسیت فوقالعادهای برخوردار
بوده اســت .البته این شــکاف از دههها قبل در امریکا شــروع شده است .از زمانی که
لیبرالیســم و سرمایهداری باعث دلزدگی مردم شــد .زیرا لیبرالیسم و سرمایهداری
جامعــه امریــکا را به جامعــهای دوقطبی تبدیل و مــردم آن را دچــار بحران هویت
کــرده اســت .در جامعهای که مهر نظام ســرمایهداری را بر خــود دارد ،نظامی که بر
فردگراییمتمرکزمیشود،بیعدالتیهاتشدیدمیشود.بهعبارتیاتفاقاتیکهامروز
در جامعه امریکا میبینیم ،نتیجه دهها ســال حاکمیت ســرمایهداری بر این کشــور
است که محصول آن افرادی مثل آقای ترامپ هستند .از همین رو زمانی که فردی
مثل ترامپ میآید و شتاب بیشتری به این سیاستها میدهد و شکافها را تعمیق
میکند ،موجب میشود ،مردم میل بیشتری به مشارکت در انتخابات پیدا کنند.
نظرسنجیها در این انتخابات نیز خیلی دور از حقیقت نبودند .اما با توجه به اینکه
اغلب رسانههای امریکایی مخالف ترامپ هستند ،نظرسنجیهایی که این رسانهها
انجــام دادنــد ،تفاوت بــاالی آرای بایدن بــا ترامپ را نشــان میداد .همــان طور که
نظرسنجیهای معدود رسانههای حامی ترامپ عکس این مطلب را نشان میداد.
رسانههای مخالف ترامپ از آنرو دست به این نظرسنجیهای گسترده میزدند که
جو روانی جامعه را به ســمت آقای بایدن متمایل کنند .ضمن آنکه ممکن اســت،
کسانی که مورد نظرسنجی قرار میگرفتند ،رأی واقعی خود را اعالم نمیکردند.

