
پادشاهان بیگناهان
سرانجام خیزش سیاهان در آمریکا

همینکه آبراهام لینکلن معروفترین رئیس جمهور آمریکا و به 
تصور بسیاری از قلم به دستان، منجی سیاهان از برده داری 
مس��تقیما می گوید: "مردم حق ندارن��د برده داری را حذف 
کنند" و در بریتانیا وینس��تون چرچیل معروفترین نخس��ت 
وزیر انگلیس مس��تقیما می گوید: "من قبول ندارم که عمل 
نادرستی در قبال رنگین پوستان  انجام شده چراکه یک نژاد 
قوی تر)سفید(جای آنها را گرفته است" وخامت حال فرهنگ 
سیاس��ی غرب در نژاد پرستی را به وضوح نشان می دهد اما 
وقتی دولت بریتانیا با فش��ار پارلمان هفته گذش��ته طرحی 
را به دس��ت گرفت که متعّرضین به تندیس های طرفداران 
نژادپرس��تی را به ده س��ال حبس محکوم م��ی کند، یعنی 
اصطالح "غرب وحش��ی" که فرمان��دار ایالت ایلینویز آمریکا 
در مورد رفتار آمریکایها در ش��یوع کرونا به کار برد، واقعیت 
خودکرده ایست که غربی ها به دنبال تدبیر آن هستند. این 
شدت خشونِت بی رحم پلیس که در سال 2012 و در زمان 
باراک اوباما رئیس جمه��ور آفریقایی تبار ایاالت متحده ،به 
قتل تریوان مارتین نوجوان هفده س��اله سیاهپوس��ت منجر 
ش��د، جنبش "جان س��یاهان ارزش دارد" را به راه انداخت 

و با تکرار خش��ونت ها، نو به نو می ش��ود و حاال دیگر حتی 
سفید پوستان هم این شعار را تکرار می کنند که وجه تمایز 
این جنبش با مب��ارزات مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس 
اس��ت .در عین حال فقدان رهبری ش��اخص و همچنین در 
پیش بودن س��وپاپ اطمینان انتخابات ،نتیجه اعتراضات را 
به پادش��اهی بیگناهی همچون جورج فلوید خواهد رس��اند 
ک��ه ثمره حکومت��ش را آیندگاِن دور در فروپاش��ی فرهنگ 
سیاس��ی غرب خواهند دی��د. از دیدگاه جمهوری اس��المی 
اگ��ر این جنبش در کنار ارزش هایی همچون متحد ش��دن 
مخالف��ان آمریکا حول محور عدالتخواهی، س��ردکردن آتش 
س��ینه چ��اکان داخلی و خارج��ی  فرهنگ غرب��ی و دلگرم 
شدن دلسوزان فرهنگ خودساخته اسالمی-ایرانی ،به تغییر 
در نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری به ضرر دونالد ترامپ 
بیانجامد آنگاه می توان آینده نزدیک روابط ایران و آمریکا را 
پیش بینی نمود.چون از طرفی نبودن رئیس جمهوری دیوانه 
مثل ترامپ در آمریکا راه را بر اقدامات نابخردانه ای همچون 
ترور س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی می بندد و از طرفی 
مهره چینی جدید غرب در قطعنامه ضدایرانی جمعه گذشته 
آژانس بی��ن المللی انرژی اتمی نهایتا به از بین رفتن برجام 
و جبهه گی��ری آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلمان در مقابل 
جمهوری اسالمی خواهد رسید و این در حالی است که غرب 
تقریب��ا تمام حربه های مواجهه نرم با جمهوری اس��المی را 
پیش از این به کار برده است و نداشتن حربه جدید به معنی 

موازنه قوا و ایجاد ثبات نسبی در روابط است.

دکتر نمکی: 

بیش از ۹۰ درصد گرفتاری ها 
»روحی و روانی« است

وزیر بهداش��ت گف��ت: بیش از ۹0 درص��د از گرفتاری های 
ام��روز ما گرفتاری های روحی و روانی اس��ت. دکتر س��عید 
نمکی وزیر بهداشت در شش��مین جلسه کمیسیون توسعه 
پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام س��المت  با اشاره به 
اهمیت و جایگاه قرآن، اظهار داشت: خیلی از سالها که قرآن 

می توانس��ت تأثیر زیادی در کشور بگذارد، بخوبی روی این 
کتاب آسمانی کار نکردیم.نوع قرائت ما از قرآن باید در نسل 
جوان متحول شود. از همه همکاران و دلسوزان قران تقاضا 

دارم یکبار برگردیم و ببینیم چه بدست آورده ایم.
وزیر بهداش��ت اضافه کرد: باید ببینیم که چه کنیم که همه 
با هم سطح جدیدی از معرفت به قرآن را به خوبی در نسل 
جوان دنبال کنیم. این یک س��رمایه گذاری اس��ت و هزینه 
کردن نیس��ت. نمکی با تأکید بر اینک��ه یکی از اطبا بزرگ 
روح، قرآن اس��ت، گفت: امروز روزی اس��ت که باید جایگاه 

قرآن در سالمت معنوی مورد توجه قرار گیرد.  فارس

پول ۵ محموله بنزین صادراتی به 
ونزوئال به خزانه واریز شد

عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت: پ��ول بنزین 
صادراتی به ونزوئال تحت عنوان ش��رکت پخش فرآورده های 
نفت��ی و وزارت نفت ب��ه خزانه واریز ش��د. علی آقامحمدی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی 
دفت��ر مقام معظم رهبری با بی��ان اینکه "برای دریافت پول 
بنزین ه��ای فروش رفته ب��ه ونزوئال مش��کلی نداریم" گفت: 

پول 5 نفتکش ارس��الی به خزانه کش��ور واریز ش��ده است. 
وی با اش��اره به ت��وان صادرات فرآورده ه��ای نفتی ایران به 
سایر کشور ها افزود: برای فروش فرآورده های نفتی مشکلی 
نداری��م که مصداق بارز آن ارس��ال 5 نفتکش ایرانی حامل 
بنزین به کش��ور ونزوئال اس��ت. آقامحمدی در پاسخ به این 
سؤال که "با وجود تحریم های بانکی و تبادل مالی در جهان 
چط��ور مبلغ فروش بنزین به ونزوئ��ال را دریافت کرده ایم؟" 
گف��ت: برای دریافت پول بنزین ه��ای فروش رفته به ونزوئال 
مشکلی نداریم و پول 5 نفتکش ارسالی به خزانه کشور واریز 

شده است.  تسنیم

برنامه ویژه سپاه برای حضور در اقیانوس ها

سپاه در اقیانوس هند پایگاه دائمی 
ایجاد می کند

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه گفت: به دنب��ال ایجاد پایگاه 
دائمی در اقیانوس هند هستیم و این مهم را تا پایان امسال 

عملیاتی خواهیم کرد.
دریادار پاس��دار علی رضا تنگس��یری اظهار ک��رد: به نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ابالغ مأموریت شده تا 

در آبهای دوردست حضور یافته و این حضور دائمی باشد.
وی افزود: اعزام ناوگروه از سوی نیروی دریایی سپاه به آبهای 
دور دس��ت در گذشته انجام شده است و ناوگروه دوم ما نیز 
به آبهای اقیانوس هند اعزام شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه 

با بیان این که این اقدام حس��ب تدبیر فرماندهی معظم کل 
قوا صورت می گیرد، خاطرنش��ان ک��رد: برادران ما در نیروی 
دریایی ارتش این اقدام را بارها انجام داده اند و س��پاه نیز در 
راس��تای مس��ؤولیت های خود این موضوع را در دستور کار 
دارد. وی با اش��اره به تکرار چندین نوبت مزاحمت از س��وی 
دزدان دریایی و بعضی از شناورهای بیگانه برای ماهی گیران 
و لنج داران ایرانی در آبهای دریای عمان و در دهانه اقیانوس 
هن��د، تصریح کرد: س��پاه دیگر اجازه چنی��ن تعدی هایی را 
ب��ا حضور قدرتمندانه خود در اقیان��وس هند و دریای عمان 

نخواهد داد.
فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه گفت: این حضور در مس��یر 
تحقق فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی در راستای تحقق 
ظرفیت ه��ای نی��روی دریایی راهبردی اس��ت و ما با تأمین 
امنیت و ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند، بس��تر بهتری 
را ب��رای حضور ویژه ت��ر صیادان و واحده��ای صید صنعتی 

کشورمان در اقیانوس ها فراهم خواهیم کرد.
سردار تنگس��یری درباره اسباب و لوازم الزم برای ایجاد این 
پایگاه دائمی نیروی دریایی سپاه در اقیانوس هند نیز گفت: 
تمامی نیازه��ا در این بخش احصاء و ب��رای آن برنامه ریزی 
دقیق و مناس��ب صورت گرفته است و این حضور، حضوری 
مقتدرانه و باصالبت خواهد ب��ود که به ارتقای امنیت دهانه 
اقیان��وس هند به منظور حضور هرچه بیش��تر جوانان ایرانی 
برای صید و توس��عه صیادی در این منطقه نیز کمک بزرگی 

خواهد کرد.  فارس

سرلشکر سالمی: 

سپاه آماده همکاری همه جانبه با 
قوه قضائیه در برخورد با مجرمان 

است

سرلشکر س��المی در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته قوه 
قضائیه، انتصاب آیت اهلل رئیس��ی به سمت ریاست این قوه را 
طلیع��ه فصل نوین و انقالبی از برخورد با مفاس��د و جرائم و 
مقابل��ه با منکر توصیف کرد و از آمادگی س��پاه برای هرگونه 
همکاری در تأمین سالمت اجتماعی، برقراری امنیت، عدالت 

گستری و برخورد با مجرمان و متخلفان خبر داد.
همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت 
اهلل شهید دکتر سید محمدحسینی بهشتی )ره( و 72 تن از 
یارانش، سردار سرلش��کر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در پیامی خطاب به آیت اهلل 
رییسی، از قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام 
، در صیانت از آرمان ها و ارزش های انقالب ،کرامت انس��انی و 
ایج��اد جامعه تراز انقالب و امت اس��المی نام برد و ازآمادگی 
همه جانبه "س��پاه پاسداران انقالب اس��المی" برای هرگونه 
همکاری در تأمین سالمت اجتماعی ، برقراری امنیت، عدالت 
گس��تری و برخورد با مجرمان و متخلفان خبر داد. متن پیام 

فرمانده کل سپاه به این شرح است:
فرارس��یدن "هفته قوه قضاییه " که ی��ادآور نام معمار بزرگ 
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران ،آیت اهلل شهید دکتر 
سید محمدحسینی بهشتی )ره( است را به جنابعالی و آحاد 
مس��ئولین و کارکنان این مجموعه شریف تبریک عرض می 

نمایم. بی ش��ک قوه قضاییه به عنوان یکی از مهمترین ارکان 
نظ��ام  ، در صیانت از آرمان ها و ارزش ه��ای انقالب ،کرامت 
انس��انی، اقامه قسط ،بس��ط عدالت،احیاءحقوق عامه و ایجاد 
جامع��ه ت��راز انق��الب و امت اس��المی از جایگاه س��ترگ  و 
راهبردی برخوردار بوده و س��پردن زمام امور و ریاس��ت این 
قوه  به آن ش��خصیت ارجمند، وارس��ته، انقالبی و مصمم که 
با قاطعیت مس��لم و کم نظیر، در پیگیری تدابیر رهبر عظیم 
الش��ان انقالب اسالمی)مد ظله العالی( مبنی بر لزوم تحول و 
انگی��زه ای مضاعف در قوه قضاییه ب��رای آغاز پرقدرت دوران 
جدید زیبنده انقالب اس��المی ، طلیعه  فصل نوین و انقالبی 
از برخورد با مفاسد و جرائم و مقابله با منکر را رقم زده است 
،روح امی��د و اعتم��اد در دفاع از مظلومان و س��تاندن حقوق 
ش��هروندان ، پاکس��ازی میهن اس��المی از ل��وث وجود پلید 
تبهکاران و قطع دست مفسدان و تعرض کنندگان به حقوق 
حاکمی��ت و ملت، را ب��ه کالبد جامعه فهیم ایران  اس��المی 
دمیده است. با گرامیداشت سالروز شهادت مظلومانه آیت اهلل 
دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق امام و انقالب در جنایت 
تروریس��تی منافقین کور دل در  هفتم تیرماه سال 1۳۶0 و 
اعالم آمادگی همه جانبه "س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی" 
برای هرگونه همکاری در تأمین سالمت اجتماعی ، برقراری 
امنیت ، عدالت گس��تری و برخورد ب��ا مجرمان و متخلفان ، 
دوام توفیق جنابعالی و مجموعه خدوم و متعهد قضایی کشور 
در تحقق این رسالت خطیر ،تحت عنایات خاصه حضرت ولی 
عصر )عج(و پیروی و کاربست تدابیر و رهنمودهای حکیمانه 
مقام عظمای والی��ت و رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای )مد ظله العالی( را از ذات اقدس کبریایی مس��ئلت 

می کنم. سپاه نیوز

عضویت در سازمان منافقین!

بازگشت پیکر 
شهید نسیم 

افغانی

ریاست جمهوری 
درست می گوید 

یا شورای شهر؟

تحليل مبانی اصل 
دوازدهم قانون 

اساسی
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چالش قانون گزارشهای 
پژوهشی پژوهشکده شورای 

 نگهبان را معرفی، نقد و بررسی 
)63( می کند

ورود پیکر مطهر ۱۹۲ شهید دفاع 
مقدس به کشور

ماجرای یک ملک حاشیه 
 ساز در جماران

صفحه 2

صفحه 3

وی��روس کرون��ا در حالی سراس��ر جهان را 
زمین گیر کرده که یک مساله در جهان نه 
تنها کم رنگ و یا تعدیل نشده که با سرعت 
هر چه تمامتر در حال انجام است. اگر تمام 
تئاترها و س��ینماها و نمایشنامه های جهان 
تعطیل باشند این نمایشنامه تعطیلی ندارد 
و ه��ر روز در محلی جدی��د به روی صحنه 
م��ی رود. آری نام ای��ن نمایش��نامه، ایران 
هراس��ی و طراحی زنجی��ره ای از اتهامات 

علیه جمهوری اسالمی ایران است.
 آژان��س بین المللی انرژی اتمی گزارش��ی 
دوپهل��و و غیرکارشناس��انه را ارائه می کند 
که نتیج��ه آن صدور قطعنامه ضدایرانی در 
ش��ورای حکام بوده اس��ت. اقدام آژانس در 
حالی صورت گرفته که پیش از این فرانسه 
آزمایش موش��کی ب��ا قابلیت حمل کالهک 
هس��ته ای انجام داده و »مارک اسپر« وزیر 
جنگ آمریکا از نوس��ازی توان هس��ته ای 
کشورش می گوید و آژانس با نادیده گرفتن 
اص��ل خلع س��الح هس��ته ای در برابر این 
رفتارها سکوت می کند که خود جای تامل 
بس��یار دارد. گوترش دبیرکل سازمان ملل 
متحد گزارشی درباره حمله موشکی یمن به 
آرامکو عربستان ارائه و ادعای احتمال نقش 
موش��ک های ایرانی در این حمله را مطرح 
می س��ازد در حالی که همین سازمان ملل 
نام عربس��تان را که قاتل مردم یمن اس��ت 
از لیس��ت سیاه کودک کشان خارج می کند. 
تروئیکای اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلیس( 
با صدور بیانیه ای جمهوری اسالمی را متهم 
به مخفی کاری هس��ته ای کرده و خواستار 
افزایش فش��ارها بر ایران شده اند. همزمان 
پومپئ��و وزیر خارجه و هوک مس��ئول میز 
ایران در آمریکا، از این بیانیه و گزارش های 
ادعایی آژانس و س��ازمان مل��ل علیه ایران 
اس��تقبال کرده و مانند اروپاییها در اقدامی 
مغایر ب��ا برجام و قطعنامه 22۳1 ش��ورای 
امنیت، تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 

را خواستار شده اند.
»زلنس��کی« رئی��س جمه��ور اوکراین در 
س��خنانی تعج��ب انگی��ز ای��ران را درباره 
هواپیم��ای اوکراینی مته��م و ادعای طرح 
دع��وا در دادگاه بی��ن الملل��ی را مط��رح 
کرده اس��ت. وی در حال��ی ادعای حمایت 
از ش��هروندان اوکراینی را مطرح می س��ازد 
که تاکنون پاس��خی به افکار عمومی درباره 
کشتار س��اکنان مردم ش��رق اوکراینی که 
همچن��ان ادامه دارد، نداده اس��ت. پیش از 
وی نیز نخست وزیر کانادا ادعاهایی را علیه 
ای��ران مطرح و خ��ود را ناجی ش��هروندان 
کانادای��ی معرفی کرد. البت��ه او نیز هنوز به 
این س��وال پاسخ نداده که چگونه در دوران 
وی نژادپرس��تی در کانادا گسترش یافته و 
رنگین پوس��تان و س��رخ پوس��تان بومی از 
حقوق خود محروم ش��ده ان��د و او نه تنها 
اقدام��ی نک��رده بلکه از این نژادپرس��تی ها 
حمایت کرده است. در نهایت در جدیدترین 
بخش از نمایش ایران هراسی شورای حقوق 
بشر گزارش��ی را با ادعای نقض حقوق بشر 
در ایران ارائه کرده اس��ت.البته این شورا به  
این س��وال مهم پاسخ نداده که اگر واقعا به 
دنبال حقوق بشر اس��ت چرا برای مجازات 
و محاکم��ه س��ران آمریکا به جرم کش��تار 
سیستماتیک رنگین پوستان اقدامی صورت 
نداده اس��ت و یا برای مجازات نژادپرس��تی 
و ب��رده داری در اروپ��ا و ی��ا کش��تار مردم 
یمن توسط س��عودی و فلسطینی ها توسط 
صهیونیستها و کش��تار مسلمانان روهینگیا 

در میانمار اقدامی نداشته است.
 مجم��وع ای��ن رفتاره��ا نش��ان می ده��د 
که نمایش��ی سراس��ری و چند الی��ه علیه 
جمه��وری اس��المی در جه��ان در جریان 
است حال این سوال مطرح است هدف این 
نمایش چیست؟ بخش��ی از هدف آن را در 
تقالی غرب برای عدم اجرای بند دیگری از 
برجام یعنی لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 
در مهرماه تشکیل می دهد که در بیانیه سه 
کشور اروپایی و آمریکا نیز بارها به آن اشاره 
شده اس��ت. دوم آنکه ترامپ برای انتخابات 
به ش��دت نیازمن��د آوردن ای��ران پای میز 
مذاکره اس��ت تا کارآمدی فشار حداکثری

این نمایشنامه تا ماه ها 
روی صحنه است 
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شلیک  پلیس  به پنجره 
خانه های مردم

قتل جوان 18 ساله توسط پلیس لس  آنجلس اعتراضات 
ضد نژادپرستی مردم آمریکا را شعله ورتر کرد 

والدت با سعادت حضرت معصومه سالم هللا علیها و روز دختر مبارک باد 

مصباحی مقدم: 

خروج از NPT پاسخ مناسبی به 
قطعنامه شورای حکام است
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