
بدتر از آمریکا، 
آمریکاست!

ترامپ نجاستی بود که آمریکا را با خودش 
ب��ه روی آب آورد. ب��دون زرورق، ظاه��ر 
همان باطن اس��ت. در سراسر قرن، به ویژه 
پس از غرق ش��دن امپراتوری سوسیالیزم 
در فق��ر و س��رکوب و خش��ونت، بوق های 
سرمایه داری کوش��یدند هژمونی آمریکا را 
به مثابه نم��اد دمکراس��ی و جامعه مدنی، 
پدر قانون اساسی نویسی، الگوی جمهوریت 
و حقوق شهروندی، مظهر مدیریت علمی، 
تجسم  سوپرمن های شکست ناپذیر،  ارتش 

مدرنیته و پایان تاریخ تا ابد تثبیت کنند.
پس از کمونیس��ت ها، نوبت لیبرالیس��ت ها 
بود که از کالهش��ان خرگ��وش درآورند! از 
رویاه��ای دیزن��ی در دوره کودکی تا متون 
علوم اجتماعی در دانشگاه، پروژۀ بت پرستی 
مدرن تعقیب شد. بت بزرگ، باید نشکن به 
نظر می آمد. هنوز عصر مقاومت و ش��رافت 
نرس��یده بود. انتق��اد از س��رزمین مقدس 

ممن��وع بود. در مدرس��ه بای��د زندگی نامه 
کندی و نیکس��ون را حف��ظ می کردیم.  به 
نسل ما چون میت در قبر، تلقین می شد که 
ارباب خوبی دارید، تعظیم کنید، اربابی که:

   ۱. پلیس��ش قانونمند و مودب اس��ت. در 
فیلم ها از متهم می خواهد چیزی نگوید که 

علیه خودش استفاده شود.
۲. مدینۀ فاضله »برابری شهروندی« است 
و نمی دانند تبعیض چیست؛ به ویژه تبعیض 

نژادی!
۳. سیس��تم انتخابات لیبرال، حساب شده 
دموکراس��ی اش،  و  اس��ت  پاس��خگو  و 

تقلب ناپذیر.
۴. مقر نهادهای بین الملل و س��ازمان های 
جهانی اس��ت و پای تعهدات بین المللی اش 

می ایستد.
۵. کش��ور رویاها و مهد رفاه عمومی است. 

شهروند فقیر و غنی ندارد.
۶. قانون اساس��ی اش، الگوی حقوق بش��ر 
و در منازع��ات سیاس��ی، دقیق، ش��فاف و 

حساب شده است.
۷. در نظام دموکراتیک لیبرال، خشونت ها 
و شکاف های اجتماعی مهار شده اند. جامعۀ 
مدنی و رفتار متمدنانه، نهادینه ش��ده و در 

عقالنیت س��رمایه داری، معضالت به بحران 
تبدیل نمی شود.

۸. رسانه های آزاد و بی طرف، بدون سانسور 
س��رمایه داری،  مافیاه��ای  از  مس��تقل  و 
هی��چ نقطۀ کور سیاس��ی و اجتماعی باقی 

نمی گذارند.
۹. مدیری��ت علم��ی و دموکراتیک در یک 
نظ��ام س��کوالر، مث��ل اس��ید، چالش ها و 

نابرابری ها را در خود حل می کند.
۱۰. چیز پنهان و ناگفته ای در امور پابلیک 

ندارند و همه چیز شفاف است.
۱۱. نظام پزشکی و بهداشت و سالمت  بی 
نقص و پیش��رفته که برای جان انسان، بی 

توجه به پول، ارزش قائل است..... 
اما در این چهل س��ال و در این چهل روز، 
چه چیزها که ندیدیم! و در چلۀ دوم انقالب 

خمینی، چه چیزها که نخواهیم دید.
درگیری های خیابان��ی در اکثر ایالت ها، به 
جان ه��م افتادن مردم مس��لح، دو مدعی 
همزمان ریاس��ت جمهوری و هر دو مدعی 
تقلب و شهروندی که پرچم آمریکا را آتش 
می زد و می گفت: بدتراز آمریکا، آمریکاست! 
به هر که می گوید خبری نیس��ت، بگویید: 

آری،  یک خبر نیست، خبرهاست.

اعتراض گسترده مردم 
به عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی در 
سودان

مردم��ی،  نهاده��ای  سیاس��ی،  اح��زاب 
تش��کل های رس��انه ای، جمعیت جوانان و 
علمای سودان از راه اندازی جمعیت مردمی 
س��ودان برای مبارزه علیه عادی س��ازی با 

رژیم صهیونیستی خبر دادند.
القدس العربی گزارش داد، احزاب سیاسی، 
نهادهای مردمی، تش��کل های رس��انه ای، 
جمعی��ت جوانان و علمای س��ودان امروز 
در  مطبوعات��ی  کنفران��س  در  )ش��نبه( 
خارطوم، پایتخت این کش��ور از راه اندازی 
جمعی��ت مردمی س��ودان ب��رای مبارزه 
علیه عادی س��ازی با رژیم صهیونیس��تی 
خب��ر دادند. بر اس��اس این گ��زارش؛ ۲۸ 
حزب، تشکل و س��ازمان که حزب کنگره 
مردمی، جنبش اص��الح االن، حزب منبر 
صلح عادالنه، جمعیت جوانان مس��تقل و 

هیئت علم��ای س��ودان در رأس آنها قرار 
دارن��د، منش��ور نیروهای مردم��ی مبارزه 
علیه عادی س��ازی با رژیم صهیونیستی را 
به امضا رس��اندند. همچنین اتحادیه علما، 
ائم��ه و مبلغان س��ودان، جمعی��ت اخوان 
المسلمین، جمعیت چهره های دانشگاهی 
مخالف عادی س��ازی و انجمن اهالی رسانه 
مخالف عادی سازی از دیگر امضاءکنندگان 
این منش��ور هس��تند. احزاب یاد شده در 
ای��ن کنفران��س از آغاز کمپی��ن مردمی 
مبارزه با عادی س��ازی میان سودان و رژیم 

صهیونیستی خبر دادند. مهر

تجمع اعتراضی مقابل 
کاخ سفید| معترضان: 

ترامپ تو اخراجی!

مخالفان رئی��س جمهور آمریکا با تجمع 
در مقاب��ل کاخ س��فید پالکاردهای��ی با 
شعار »تو اخراجی« و »بازنده« را بر روی 
فنس ه��ای این س��اختمان نصب کردند. 
مخالفان »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 

آمریکا ب��ا تجمع در مقابل کاخ س��فید، 
پذیرش شکست توس��ط وی را خواستار 
شدند. به نوش��ته روزنامه »دیلی میل«، 
معترضان، فنس ه��ای امنیتی موقتی را 
ک��ه از بیم نزدیک ش��دن آن ه��ا به کاخ 
س��فید نصب ش��ده اند، با پالکاردهایی با 
مت��ن »بازنده« و »ترام��پ تو اخراجی«، 
»رئی��س  و  بش��مارید«  را  آراء  »هم��ه 
جمهور جعلی« پوشاندند. همچنین این 
معترضان چند مترسک بر روی فنس ها 
نصب کردند که روی لباس آن ها عبارت 

»زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد« نقش 
بسته است. در بخش های دیگری از این 
فنس ه��ا تصاویر قربانیان نژادپرس��تی و 
خش��ونت پلیس علیه سیاه پوستان نصب 
شده است و در کنار آن پالکاردی با متن 
»کش��تن ما را متوقف کنی��د« قرار داده 

شده است.
ب��ر روی پالکاردی دیگر نوش��ته ش��ده: 
»محور ش��رارت: مرد برترپنداری، سفید 

برترپنداری، ثروت پرترپنداری«.
 فارس

آیا ترامپ فتنه آمر یکا است؟

اسوه تحمیل اراده 
بر اشغالگران

تعطیلی مراکز 
وری از  غیرضر

۱ ۸ ساعت 

سیاست راهبردی 
بایدن  در قبال ایران 

تفاوت اساسی با 
ترامپ ندارد
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روحانی:

دولت جدید آمریکا به همه 
تعهدات خود برگردد

انتخاب��ات آمریکا پس از ماه ه��ا گمانه زنی 
در حالی برگزار ش��د ک��ه برخالف تصورات 
و تفک��رات که در قبال دموکراس��ی در این 
کش��ور وجود داش��ت، بدوی ترین رفتارها 
را از س��وی نامزدهای انتخابات رقم خورده 
اس��ت. ترامپ و بای��دن در اقدامی س��وال 
برانگی��ز در میانه ش��مارش آراء، از پیروزی 
در انتخاب��ات گفتند و هر ک��دام دیگری را 
به تقلب در انتخابات متهم کردند. همزمان 
طرفین به جای تمکین به ساختار انتخاباتی 
کشورش��ان به قشون کش��ی خیابانی روی 
آورده و تالش کرده اند تا از سیاس��ت فشار 
از پایی��ن چانه زنی از باال برای رس��یدن به 
کاخ س��فید بهره گیرند. این فضای کودکانه 
که نش��انه ای بر احوال س��اختار سیاسی و 
حاکمیت کوتوله های سیاسی بر آمریکاست 
منجر به آن ش��ده که پس از گذشت چهار 
روز از انتخابات همچنان نتایج در ابهام باقی 
بمان��د. در کن��ار آنچه در عرص��ه انتخاباتی 
آمریکا می گذرد، یک نکته قابل توجه وجود 
دارد و آن برخی نوس��انات ارزی اس��ت که 
در قال��ب برابری ن��رخ دالر در برابر ارزهای 
دیگر مشاهده می شود. در همین چارچوب 
در بازار ارز ایران، تغییرات محسوس قیمت 
دالر روی داده اس��ت در حالی که همزمان 
نی��ز برخی کاه��ش قیمت ه��ا در کاالهای 

اساسی صورت گرفته است.
 برخ��ی ناظران سیاس��ی و اقتصادی بر این 
عقی��ده ان��د که ای��ن تغیی��رات برگرفته از 
پی��روزی بایدن در انتخابات آمریکاس��ت با 
همین اس��تدالل نیز برخی س��ناریوی لزوم 
زمین��ه س��ازی ب��رای مذاکره ب��ا آمریکا را 
مطرح و حتی نسخه گسترش دامنه برجام 
به تح��والت منطق��ه را مطرح می س��ازند. 
حال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه آیا این 
تغییرات ارزی و قیمتی برگرفته از انتخابات 
آمریکاس��ت و یا مولفه ه��ای دیگری را باید 
جس��تجو کرد؟ در این چارچوب چند سوال 
مطرح اس��ت. نتیجه انتخابات آمریکا هنوز 
مشخص نشده اس��ت پس چگونه از بایدن 
به عنوان عامل تاثیرگذار بر بازار ارز س��خن 
گفته می شود؟ قدرت تا بهمن ماه در دست 
ترامپ است پس چگونه بایدن در حالی که 
قدرتی ن��دارد می تواند بر بازار ارز تاثیرگذار 
باشد؟ هر تغییری در بازار اقتصادی برگرفته 
از شاخصه هایی است که تاثیر مثبت و منفی 
بر ب��ازار دارد چنانکه در باب تاثیرات ارزی، 
لغ��و تحریم ها یا آزادس��ازی پول های بلوکه 
شده ایران توسط آمریکا و اروپا و یا حداقل 
بازگش��ت آمریکا به رژیم بای��د رقم خورده 
باش��د که بتوان گفت بایدن بر این تغییرات 
تاثیرگذار بوده اس��ت، آیا بایدن در سخنان 
خود از لغ��و تحریم ها و رویک��رد تعاملی با 
ایران سخن گفته است؟ نگاهی به تحوالت 
نشان می دهد که هیچ کدام از این تحوالت 
روی نداده و بایدن نیز مانند ترامپ سرگرم 
مبارزات انتخاباتی اس��ت در حالی که قانونا 
نیز هیچ جایگاهی در تصمیم گیری ها ندارد 
که بخواهد روی قیمت ارز تاثیرگذار باش��د. 
بر این اس��اس با اطمین��ان خاطر می توان 
گفت که بای��دن نمی تواند تاثیری بر قیمت 
ارز داشته باش��د و باید به دنبال مولفه های 

دیگری بود.
بخش��ی از مولفه ه��ای تاثیرگ��ذار در قالب 
انتخاباتی آمریکاست چرا که طوالنی شدن 
زمان اعالم نتایج انتخابات و آش��کار ش��دن 
چهره غیردموکراتیک ب��ودن آمریکا بر کل 
ب��ازار ارزهای جهانی تاثیر گذاش��ه اس��ت 
چنانک��ه نه تنه��ا دالر در براب��ر ریال ایران 
بلکه در بازار س��ایر کش��ورها نیز افت قابل 
توجهی داش��ته که نم��ود آن را در ژاپن در 
برابر یمن و ... می توان مشاهده کرد. بر این 
اس��اس بحران داخلی در آمریکا بر نرخ ارز 
تاثر دارد ن��ه ادعای بایدن مبنی بر پیروزی 
در انتخاب��ات به وی��ژه اینکه بایدن در طول 
مبارزات انتخاباتی باره��ا بر ادامه تحریم ها 
در قالب فشار هوشمندانه علیه ایران تاکید 
کرده اس��ت. در کن��ار مولفه ه��ای بیرونی، 
ط��ی هفته ه��ای اخی��ر در  عرص��ه داخلی 
کش��ور اقدامات قابل توجهی از سوی بانک 
مرک��زی برای بازگش��ت ارزه��ای ایران در 
عراق به کش��ور و نیز هماهنگی با گمرک و 
بانک ها صورت گرفته که حلقه تکمیلی آن 

بایدن دالل ارز شده است؟
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رییسی در نشست 
با اعضای فراکسیون 

روحانیت مجلس:
اولویت در برخورد با 

ساخت و ساز های 
غیرمجاز، ویال ها 
است نه آلونک ها

ریی��س ق��وه قضاییه گف��ت: قانون 
برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای 
دس��تگاه قضای��ی تعیین ک��رده که 
ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد 
از این دس��تورات قانون��ی عملیاتی 

شده است.
آی��ت اهلل س��ید ابراهی��م رییس��ی 
در نشس��ت ب��ا اعضای فراکس��یون 
روحانیت مجلس ش��ورای اس��المی 
از مجلس ازدهم به عنوان مجلس��ی 
والیتمدار، انقالب��ی و مردمی و ضد 
فس��اد یاد کرد که نسبت به مسائل 
کش��ور مطلّع اس��ت و دغدغه رفع 

مشکالت مردم را دارد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه 
مشترک دستگاه قضا و مجلس برای 
رفع مش��کالت تولید و تالش برای 
جلوگی��ری از تعطیل��ی کارگاه ها و 
کارخانه ه��ا و جهش تولی��د، تأکید 
کرد: باید با جهت دهی تس��هیالت 
به س��وی نظام تولید و حمایت های 
تقنین��ی و قضایی ب��ه کارآفرینان و 
س��رمایه گذاران اطمینان دهیم که 
آن ه��ا را در رونق تولید پش��تیبانی 
خواهیم کرد. رییس��ی اجرای اصل 
۴۴ قان��ون اساس��ی را از تأکی��دات 
رهبری و سیاس��ت های قطعی نظام 
دانس��ت و تصریح ک��رد: حتماً باید 
تص��دی گری دولت کاه��ش یابد و 
نظ��ارت و حمایت و توانمندس��ازی 

بخش خصوصی تقویت شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه تخلفات اندک 
در حوزه خصوصی سازی نباید مانع 
اجرای سیاس��ت های اصل ۴۴ شود، 
متذکر ش��د: قوه قضایی��ه تخلفات 
در واگذاری ه��ا را با جدیت پیگیری 
می کند و هیچ زمانی این کار متوقف 
نشده است، اما نباید سیاست مصوب 
نظام بر زمی��ن بماند بلکه باید روند 
صحیح خ��ود را طی کند. رییس��ی 
با اش��اره به لزوم حمایت از مدیران 
میدان��ی عرصه تولی��د، تأکید کرد: 

ما باید به مدیران ش��جاع و انقالبی 
جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن ها 
در ش��رایط تحریم احس��اس کنند 
دس��تگاه قضایی و دیگر بخش های 

نظام از آن ها حمایت می کنند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری 
از س��خنانش ب��ر تقوی��ت جایگاه و 
س��اختار ش��ورا های ح��ل اختالف 
تأکی��د کرد و گفت: ش��ورا های حل 
اخت��الف با ایجاد صلح و س��ازش و 
حل اختالفات، به قوه قضاییه کمک 
می کنند و موجب کاهش پروند های 
قضایی می ش��وند. رییسی در بخش 
دیگ��ری از س��خنانش با اش��اره به 
برخ��ی گالیه ه��ا از اطاله دادرس��ی 
خاطرنش��ان کرد که اطاله دادرسی 
عوامل مختل��ف درون س��ازمانی و 
برون سازمانی دارد که مورد بررسی 
و شناسایی قرار گرفته و برای آن ها 
تدابیری اندیش��یده شده است. وی 
با اش��اره به تداوم روند رسیدگی به 
پرونده ه��ای معوقه، اب��راز امیدواری 
کرد هم��ه پرونده ه��ای موجود در 
دادگستری ها و دیوان عالی کشور تا 
پایان سال جاری رسیدگی و به روز 
شوند و امسال سال پایان پرونده های 

معوقه در دستگاه قضایی باشد.
رییسی در ادامه سخنانش به موضوع 
برخورد با ساخت و ساز های غیرمجاز 
ه��م گریز زد و با بیان این که قانون 
عمومیت دارد و در همه نقاط کشور 
حاکمی��ت دارد، در عین حال گفت 
که برخورد با موضوع باید متناس��ب 
با ش��رایط هر منطقه و کارشناس��ی 
ش��ده باشد. رییس دس��تگاه قضا بر 
همین اس��اس متذکر ش��د: اولویت 
در برخ��ورد با س��اخت و س��از های 
غیرمج��از، تخلفات درش��ت، ویال ها 
و س��اختمان های ب��زرگ اس��ت نه 
آلونک های ۴۰ یا ۵۰ متری. وی در 
بخش دیگری از س��خنانش با تأکید 
بر متناسب س��ازی جرم و مجازات، 
از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای 
س��ه گانه در این زمینه سخن گفت 

و اظهار داشت: متناسب سازی جرم 
و مجازات در قانون مجازات اسالمی 
و آیین دادرس��ی کیف��ری نیازمند 
بررس��ی جدی است و مجلس نقش 
مهمی در این زمین��ه دارد. پیش از 
سخنان رییس دستگاه قضا، حجت 
االسالم والمسلمین سید رضا تقوی 
فراکسیون روحانیت مجلس  رییس 
با ارائه گزارش��ی از برنامه ها و اهداف 
این فراکسیون اعالم کرد فراکسیون 
روحانیت مجل��س یازدهم ۳۴ عضو 
دارد که تعداد اعضای آن نس��بت به 

دوره گذشته ۲ برابر شده است.
وی فضای مجلس یازدهم را انقالبی 
و والی��ی توصی��ف و نمایندگان این 
دوره و اعضای فراکسیون متبوعش 
را متعهد، خدمت گ��زار و عالقمند 
به حل مسائل کشور و مردم معرفی 
کرد و گفت که ب��ا توجه به افزایش 
تحریم ه��ای ظالمانه دش��من مردم 
بیشترین انتظار برای حل مشکالت 
را از مجلس دارند. حجت االس��الم 
خاطرنش��ان  تق��وی  والمس��لمین 
کرد اعض��ای فراکس��یون روحانیت 
مجلس ع��الوه ب��ر ایف��ای وظایف 
نمایندگ��ی و حضور فعال در صحن 
مجلس و کمیسیون های تخصصی، 
به ط��ور مضاعف موض��وع تقویت و 
تروی��ج فرهنگ دینی و اس��المی را 
پیگیری می کنند. رییس فراکسیون 
روحانیت مجلس با تقدیر از روحیه 
فس��اد س��تیز، تحول خواه و عدالت 
طلب آیت اهلل رییس��ی و اقدامات و 
تالش های دستگاه قضا در یک سال 
و نیم گذشته، بر حمایت و همراهی 
اعض��ای این فراکس��یون با اهداف و 

برنامه های قوه قضاییه تأکید کرد.
از اعض��ای  در ادام��ه، چن��د ت��ن 
فراکس��یون روحانیت مجلس نیز به 
بیان دیدگاه ها و مطالبات خود برای 
تقویت تعامل قوای مقننه و قضاییه 
و کمک های متقابل دس��تگاه قضا و 

فراکسیون پرداختند.
 مرکز رسانه قوه قضاییه
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پورقربان:

تحریف این است که از بایدن ناجی 
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