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ب��ه رغم گرفت��ار بودن جهان در بح��ران کرونا 
ویروس و تالش کش��ورها ب��رای مقابله واحد با 
آن، همچنان آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، 
انگلیس و فرانس��ه به رویه ای مغایر با خواست 
جهانی ادامه می دهند که محور آن را سیاس��ت 

فشار و تهدید علیه کشورها تشکیل می دهد.
در حالی به اذع��ان نهادهای بین المللی دوران 
حس��اس کنون��ی دوران وح��دت جهانی علیه 
کروناس��ت و باید تمام تحریم و تهدیدات علیه 
کش��ورها برداش��ته ش��ود اما این چهار کشور 
همچنان رویه قدیم��ی تحریم و تهدید را اجرا 
می کنن��د که نم��ود آن را در ممانع��ت آنها از 
رسیدن اقالم پزشکی به ایران به بهانه تحریم ها 
می توان مش��اهده کرد. البته این رفتار در قبال 
کرون��ا نتیجه عکس داد چرا که موجب ش��د تا 
تمام ظرفیت های فعال و غیرفعال کشور به کار 
گرفته ش��ود و حماسه ای بزرگ در تهیه اقالم 
بهداش��تی و درمانی برای مقابل��ه با کرونا رقم 

زده شود.
نکت��ه قابل توج��ه آنکه کش��ورهای مذکور که 
در تس��لیم س��ازی ملت ایران شکست خورده 
ان��د و اعزام نفتکش های ایرانی حامل س��وخت 
ب��ه ونزوئال این شکس��ت را تش��دید ک��رد، از 
ادامه رفتارهای ضدایرانی دس��ت برنداش��ته و 
با اقداماتی همچون وادار س��اختن آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به ارائه گزارش جهت دار  و 
غیرکارشناسانه و خالف واقع علیه فعالیت های 
هس��ته ای ایران و صدور قطعنامه در ش��ورای 
ح��کام،  واداش��تن گوترش دبیر کل س��ازمان 
ملل به بیان ادعای نقش موشک های ایرانی در 
حمل��ه یمن به آرامکو عربس��تان، ارائه گزارش 
علیه ایران در ش��ورای حقوق بشر، اعالم بیانیه 
ای از سوی تروئیکال اروپایی )فرانسه، انگلیس 
و آلم��ان( با بیان ادعاهای واه��ی علیه ایران و 
... تالش کرده اند تا همچنان ابزار فش��ار علیه 

جمهوری اسالمی را حفظ نمایند.
 هدفگ��ذاری این کش��ورها نیز معلوم اس��ت از 
یک س��و تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران 
که براس��اس برجام و قطعنامه 2231 مهر ماه 
لغو می ش��ود که با توجه به خودکفایی ایران در 
عرص��ه نظامی می تواند یک��ی از اقالم صادراتی 
ایران را به تس��لیحات نظام��ی اختصاص داده 
و ارز آوری بس��یاری برای کش��ور داشته باشد. 
از سوی دیگر آنها در آس��تانه انتخابات آمریکا 
ماموری��ت دارند تا ایران را به پذیرش مذاکره با 
آمریکا براساس ش��روط ترامپ وادار سازند که 
نتیجه آن کس��ب رای برای ترامپ در انتخابات 

خواهد بود. 
با توجه به رویه مذکور، قدرمس��لم این فشارها 
تا مهر ماه ادامه خواهد داش��ت و حتی تشدید 
نیز خواهد شد. حال این سوال مطرح است که 
راهکار مقابله با این وضعیت چیس��ت و چگونه 
می توان زنجیره ای��ن روند را قطع و طرف های 

مقابله را به تسلیم شدن واداشت؟
با توجه به اینکه مح��ور تحریم ها و تهدیدهای 
آمری��کا و اروپ��ا را تحری��م اقتصادی تش��کیل 
می ده��د، پس س��نگ محک آنها نی��ز اقتصاد 
درونی ای��ران خواهد ب��ود؛ لذا راه��کار مقابله 
نیز بای��د از جنس اقتصادی باش��د و ابزارهای 
سیاس��ی و دیپلماتیک نیز در این مس��یر باید 

هدایت شوند. 
نکت��ه قابل توجه آن اس��ت که بخ��ش امنیتی 
و دفاعی کش��ور که مولفه مه��م تامین امنیت 
راهبرده��ا و کارکردهای اقتص��ادی را برعهده 
دارند، وظایف خود را به بهترین نحو انجام داده 
اند که مقابله با تروریسم و تقویت توان هوایی، 
دریای��ی و زمینی  کش��ور در براب��ر تهدیدات 
بینگانگان نمودی از آن است. این کارکرد چنان 
است که فرزندان ایران زمین در نیروی دریایی 
ارتش و س��پاه، رن��ج دوری از خانواده را تحمل 
ک��رده و با حض��ور در آب راه ه��ای بین المللی 
توانس��ته اند امنیت نفت کش ها و کش��تی های
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ارزیابی اشتباه آنها  شکست را 
برای دشمنان و ضد انقالب رقم 

زده است

یکی از مهمترین دالیل ورود سازمان منافقین)مجاهدین 
خلق« به فاز نظامی و ش��روع مش��ی مس��لحانه در برابر 
حکومت جمهوری اس��المی تحلیلها و ارزیابیهای س��ران 
سازمان از جامعه ایران بود. ارزیابیهایی که بعد از گذشت 
مدتی از شورشهای سازمان، همگان پی به نادرست بودن 
ای��ن ارزیابیها بردند. حتی مخالفان جمهوری اس��المی و 
موافقان وقت س��ازمان منافقین نیز بعد از مدتی تصریح 
کردند که این ارزیابیهای س��ازمان نادرست بود. اما نکته 
قابل تأمل این اس��ت که بعد از گذش��ت چهل س��ال از 
این ارزیابیهای نادرست هنوز برخی از مخالفان جمهوری 
اسالمی همین ارزیابیها را دارند و مانند سازمان منافقین 
که با این ارزیابیهای نادرس��ت در برابر جمهوری اسالمی 
شکس��ت خورد، آنها نیز تا زمانی که ارزیابی درس��تی از 
جامعه ایران به دست نیاورند، محکوم به شکست هستند. 
طبق اسناد و یادداشتهای برجامانده، در آن زمان سازمان 
روی عوام��ل زیادی تحلیل و ارزیابی اش��تباهی داش��ت 
)مانن��د حاکمیت خط امام، دع��وای بنیصدر و انقالبیون، 
ق��درت امپریالیس��م در برابر ایران و ...( ک��ه یکی از این 
موارد "مردم و نقش آنها در حاکمیت جمهوری اسالمی" 
بود. ارزیابی س��ازمان از مردم ای��ن بود که مردمی که به 
نماز جمعه میآیند و شعار میدهند و برای راهپیماییها به 
خیاب��ان میآیند، اینها بر اس��اس تحلیل و در یک حرکت 
آگاهانه و متکی بر منافع واقعیشان نیست بلکه بر اساس 
تقلید و داش��تن یک سری تعصبات به حکومت است. در 
ش��رایطی که فی المثل چند تیر شلیک بشود و انفجاری 
رخ ده��د، این ح��رکات، حمایتها و حض��ور در صحنهها 
بس��یار ضعیف خواهد ش��د و غال��ب اینها )م��ردم( یا با 
سازمان همراه خواهند شد و یا منفعل خواهند گشت که 

در هر دو صورت مطلوب سازمان منافقین است.
از طرف دیگر تحمل مشکالت اقتصادی، گرانی، بیکاری، 
جن��گ )در آن زمان، ب��ه دلیل عملکرد ب��د بنیصدر در 
فرماندهی کل قوا ایران در جنگ، در جایگاه ضعف نسبت 
ب��ه عراق بود( و ... به ان��دازه کافی روحیه اینها را ضعیف 
کرده و یک ناامنی جدید ناش��ی از ترورها و انفجارها آنها 
را از حاکمیت ناامید و دلس��رد خواهد کرد. ضمن این که 
سازمان و گروههای همپیمانش )مانند سازمان پیکار در 
راه آزادی طبق��ه کارگر، بهاختصار پیکار( تصور میکردند 
هواداران بنیصدر و منافقین که در میان مردم هم هستند 
با شروع حرکت آنها به راه خواهند افتاد و جلوی حزباهلل 

و و حامیان در صحنه، خواهند ایستاد.
در رابط��ه با ب��ه وجود آم��دن چنین تص��وری از مردم، 
تشکیالت خود س��ازمان هم نقشی اساسی داشته است، 
س��ازمان برای اینکه ه��واداران برایش به طور رایگان کار 

کنند و حتی س��رمایه خ��ود را در اختیار س��ازمان قرار 
دهند، با دروغ، جوس��ازی و کشاندن آنها به درگیریهای 
پیش بینی ش��ده و حتی از قبل طراحی ش��ده، نفرت را 
در دل آنها میپاش��ید. سازمان توانسته بود برای هواداران 
فضائی بس��ازد که گویا به یک ع��ده عناصر جدا از مردم 
چنی��ن برخ��ورد می کند و م��ردم هم بهتدری��ج با آنها 

همعقیده خواهند شد.
س��ازمان خیال میکرد که بخش عظیم��ی از مردمی که 
از بنیص��در به دلیل عدم درک تض��اد او با امام، حمایت 
میکردن��د حتی پس از اینکه بنیصدر رو در روی امام)ره( 
هم بشود بازهم از او حمایت خواهند کرد. ادامه جوسازیها 
علیه عناصر خط امام در حاکمیت هم طوری وسیع بود که 
گویا عده زیادی از مردم به شدت از بیشتر دستاندرکاران 
حکومت و نظام بیزارند. همه اینها به سازمان این امید را 
میداد که بتواند بر پایگاه تودهای خط امام به نحوی فائق 
آید و در این جنگ با حکومت پیروز شود و خود به قدرت 
برس��د. همانطور که مش��خص بود همه چیز بر وفق مراد 
سازمان نچرخید و بعد از گذشت زمانی سازمان شکست 

خورد و روزبهروز سقوط کرد.
بعد از گذش��ت مدت��ی از آغاز ترورهای مردم در س��طح 
کشور و شکست و سقوط هر چه بیشتر سازمان منافقین، 
س��ازمان پیکار که هواداران کم ش��مار خودش را در 30 
خرداد با منافقین به خیابانها فرستاد، بعد از گذشت چهار 
ماه به اش��تباه بودن این ارزیابی سازمان منافقین معترف 
شد و در ارگان رسمی خود نوشت: درگیریهای مسلحانه 
مجاهدین به طور قاطع فاقد خصلت تودهای بوده و تنها 
به ایجاد انفعال در می��ان تودهها منجر میگردد. در واقع 
پیکار نمیخواهد اعتراف کن��د که حرکت منافقین باعث 
افشای هرچه بیشتر چهره آنها در نزد مردم شد، برعکس 
باز هم از جنبش تودهها دم میزند و اینطور وانمود میکند 
که تودهها میخواهند با حاکمیت مبارزه کنند ولی اعمال 
منافقین باالتر از توان و ظرفیت مردم بوده اس��ت. پیکار 
مینویس��د: عملیات مجاهدین )منافقین( و نتایج ناشی از 
آن نش��ان داد که جنبش تودهها در مقطع فعلی به هیچ 
وج��ه زمینه و ظرفیت جذب و هضم تاکتیکهای قهرآمیز 

را در مبارزه با جمهوری اسالمی نداشته و ندارد.
ام��روزه نیز باگذش��ت نزدی��ک به 40 س��ال از آن وقایع 
هنوز هم دش��منان و مخالفان جمهوری اسالمی، ارزیابی 
نزدی��ک به همین ارزیابی منافقین را از مردم ایران دارند 
و مردم ایران و حامیان داخلی این حکومت را متعصبینی 
میدانند که برای کیک و ساندیس در تجمعات حکومتی 
گ��رد هم میآین��د و له حکومت و علیه مخالفانش ش��عار 
میدهند. این مخالفان نیز مانند منافقین تصورش��ان این 
اس��ت که مردم ایران در زیر فشار مش��کالت اقتصادی، 
گران��ی، بیکاری و مش��کالت دیگ��ر از حکوم��ت ناامید 
ش��دهاند و پیش��تازی یک گروه مخالف میتواند مردم را 
با خود هم��راه کند و حکومت را براندازد. از همین رو به 
هر بهانهای در تالش��اند تا مردم را بر حکومت بش��ورانند 
که تاکنون موفق نشدهاند و همانطور که گذشت، ارزیابی 
اش��تباه آنها  شکست را برای دشمنان و ضد انقالب رقم 

زده است.

همزمان با تشدید اعتراض های مردمی 
علیه نژادپرستی حاکم بر ساختار ایاالت 

متحده فاش شد

قتل 7هزار و 666 نفر توسط 
پلیس آمریکا

دولتمردان آمریکا در حالی معترضان به نژادپرس��تی در این 
کش��ور را به 0 س��ال زندان تهدید کرده است که یک مرکز 
مطالعات راهبردی در گزارش��ی با اش��اره به وجود خشونت 
در آمری��کا اع��الم کرد که خش��ونت پلیس در این کش��ور 
بین س��ال های 2013 تا 201۹ به کش��ته شدن ۷۶۶۶ نفر 
منجر ش��ده است. بس��یاری از ش��هرهای آمریکا از 2۵ ماه 
می گذشته ش��اهد اعتراضات بزرگ و بی س��ابقه در نتیجه 
کش��ته شدن »جورج فلوید« شهروند سیاهپوست آمریکایی 
به دست افسر پلیس است. مرکز مطالعات راهبردی »الفکر« 
در گزارشی در این باره نوش��ت که سیاهپوستان در آمریکا 
13 درصد جمعیت را تشکیل می دهند و تعداد آن ها به 40 
میلیون نفر می رس��د و با وجود اینک��ه در قانون آمریکا این 
قش��ر از جمعیت به رسمت شناخته ش��ده و در بسیاری از 
دس��تگاه های دولتی و مناصب حض��ور دارند اما همچنان از 
برخی رفتارهای نژادپرس��تانه رسمی و مردمی رنج می برند 
و داس��تان کشته ش��دن جورج فلوید نیز آتش اعتراضات به 
این نژادپرستی را ش��عله ور کرد.این قشر از جمعیت آمریکا 
با وجود اینکه در دهه پنجاه قرن گذش��ته قوانینی از جمله 
قانون حق��وق مدنی و قانون پای��ان دادن به تبعیض نژادی 
وضع ش��د، اما همچن��ان از تبعیض نژادی رن��ج می برند در 
همین راس��تا بود که در س��ال 1۹۹1 در پ��ی صدور حکم 
دادگاه ل��س آنجلس مبنی بر تبرئه افس��ر پلیس��ی که یک 
ش��هروند سیاهپوست را مورد ضرب و ش��تم قرار داده بود، 
خیابان های ش��هر مملو از معترضان شد. در سال 2012 نیز 
دادگاه ی��ک افس��ر پلیس را که یک سیاهپوس��ت را به قتل 

رس��انده بود، تنها به دو س��ال حبس محکوم کرد.آمارهای 
منتش��ر ش��ده در ماه می 2020 درباره بی��کاری در آمریکا 
نش��ان می دهد که نرخ بیکاری در میان سیاهپوستان 1۶.۷ 
و میانگی��ن مرگ و می��ر در میان سیاهپوس��تان در نتیجه 
ابتال به کرونا بیش��تر است و این عالوه بر دیگر تبعیض های 
نژادی از جمله پایین بودن س��طح بودجه آموزشی، نابرابری 
در توزیع ثروت و نقض قوانین درباره سیاهپوس��تان اس��ت.

بر اس��اس این گزارش، برخی از قوانی��ن در آمریکا تأثیرات 
منفی بر سیاهپوس��تان داش��ته است که از جمله آن مربوط 
به مجازات های کیفری، آموزش، بهداش��ت و غیره اس��ت و 
ب��ه عنوان مثال دول��ت آمریکا در س��ال 1۹3۵ قانون بیمه 
اجتماع��ی را تصویب ک��رد و کارگران زراع��ی، خدمتکاران 
منازل و صاحبان مش��اغل دارای درآمدهای روزانه را از این 
قانون مستثنی کرد که اکثریت آن ها را سیاهپوستان تشکیل 
می دهند.از س��وی دیگر خش��ونت پلیس علیه ش��هروندان 
تازگ��ی ندارد و در برخی موارد نیز ارتباطی به نژادپرس��تی 
ندارد لذا تقاضای تحقق عدالت در این کش��ور تنها خواسته 
یک قشر نیس��ت و همین خشونت مابین سال های 2013-

201۹ به کشته شدن ۷۶۶۶ نفر منجر شد و طبق اطالعات 
به دس��ت آم��ده ۹۵ درصد این افراد در حین بازداش��ت در 

بازداشتگاه های پلیس جان باختند.
ترامپ بدترین جنایتکار تاریخ

در ای��ن میان یک فیلس��وف و تاری��خ دان آمریکایی گفت، 
ترام��پ با کش��ته دادن ده ها هزار نفر درپی ش��یوع ویروس 
کرونا و ت��الش برای نابودی زندگی بش��ر بر روی زمین در 
آینده نزدیک، بدترین جنایتکار تاریخ است.»نوام چامسکی« 
فیلسوف و تاریخ دان آمریکایی، سه شنبه شب گفت، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا بدترین جنایت��کار در تاریخ 
است.به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، چامسکی در مصاحبه 
با نش��ریه »جیکوبین« گفت، ترامپ یک »دیکتاتور حلبی« 
اس��ت و جمهوری خواهان »از حزب کمونیس��ت قدیم بدتر 
شده اند«. ترامپ به شکل غیر قابل انکاری بدترین جنایتکار 

در تاریخ است. 
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صفحه 2

روحانی:

شهردارى منظریه در نظر دارد باســتناد مصوبه 3 صورتجلسه 
شماره 134 مورخ 99/3/3 شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى 
از پالکهاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع کارگاهى شیخ بهائى و 
زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند.
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در 

ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند.
آخریــن مهلــت دریافــت و تحویــل اســناد:  روز یکشــنبه مــورخ 

99/4/15
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه 

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه
تاریخ بازگشایى اسناد: روز یکشنبه مورخ 99/4/15 ساعت 18 

03153282028 
03153282131

www.manzarie.ir
شناسه آگهى : 882863

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

سید على مرتضوى - شهردار 

دوم
ت 
نوب

قتل 7هزار و 666 نفر توسط پلیس آمریکا
همزمان با تشدید اعتراض های مردمی علیه نژادپرستی حاکم بر ساختار ایاالت متحده فاش شد

قالیباف: 

انتظار می رود همکاری های 
مشترک ایران و چین ارتقا یابد
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