خبر ویژه
وقتی جمهوریخواهان علیه دموکراتها
شمشیراز رو بستند؛

اعزام دو اتوبوس مهاجر
در خانه کاماال هریس
ِ

قرن نو :در پی استعفای سورنا ستاری ،ریاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قبول این استعفا از سوی رئیس جمهور ،در
حکمی روح اله دهقانی فیروزآبادی به عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد .روح اله دهقانی فیروزآبادی،
با درجه «دانشیار» عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف است .اواستاد دانشکده مهندسی هوافضا است که در این رشته در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه صنعتی شــریف تحصیل کرده و بعد به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمده و در
کارنامهاش عناوینی مانند «استاد نمونه آموزشی» و «استاد نمونه پژوهشی» هم به چشم میخورد .او فردی با سابقه تدوین بیش از یکصد
مقاله علمی که تجاربی در سوت معاون دردانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسالمی است وی چند ماهی است به سمت ریاست جهاد
دانشگاهی انتخاب شده و به فعالیت مشغول است.

ایسنا :دبیر کمیسیون ماده  ۱۰قانون فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی گفت :استفاده از عنوان «گام دوم انقالب» یا عناوین مشابه
در احزاب و تشکلهای سیاسی ممنوع است .عبداله مرادی در نشست خبری خود با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده
احزاب در سال جاری ،اظهار کرد :دولت نسبت به احزاب و تشکلهای سیاسی رویکرد تسهیل کنندگی دارد و تالش دارد فعالیت احزاب،
تشکلها و نخبگان سیاسی در فرآیندهای قانونی خود به سهولت انجام شود .احزاب باید بتوانند ایدهها و طرحهای خود را آزادانه بیان کنند
و همچنین نسبت به مواضع و اقدامات خود مسئولیت پذیر باشند.
وی ادامه داد :خانه احزاب محور نشاط سیاسی است و دولت از ابتدای کار با تالش خانه احزاب سعی در حمایت از احزاب داشته و از فعالیتها
احزاب استقبال کرده است.
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آیت اله سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور اسالمی
ایران در آستانه شــرکت در هفتاد و هفتمین نشست
مجمع عمومی ســازمان ملل اظهار کرد که به دلیل
پیمان شکنی آمریکاییها ،توافق بدون تضمین برای
ما بی معنی است.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مصاحبه با
برنامه  ۶۰دقیقه شبکه سی بی اس که یکشنبه شب به
وقت محلی از این شبکه آمریکایی پخش شد ،گفت ما
برای دستیابی به توافق خوب و منصفانه جدی هستیم
اما باید تضمین وجود داشته باشد که آمریکا نتواند از
این توافق خارج شود.
رئیس دولت سیزدهم اضافه کرد :آمریکاییها پیمان
شــکنی کردند .آنها این کار را کردند ،وقتی شــما
به تعهدتان وفادار نباشــید توافق بی معنی اســت .ما
نمیتوانیم به آمریکا اعتماد کنیم چــرا که قب ً
ال آن را
تجربه کردیم؛ اگر تضمین وجود نداشــته باشد هیچ
اعتمادی نخواهیم داشت.
آیت اله رئیســی در پاســخ به ســوالی در خصوص
استفاده صلح آمیز از انرژی هســتهای تاکید کرد که
انرژی هســتهای را برای درمان ،کشاورزی ،نفت و گاز
میخواهیم.
رئیس جمهور در پاسخ به ســؤال خبرنگار این شبکه
آمریکایی درباره ادعای بی پایه و اساس غرب از جمله
آمریکا مبنی بر ساخت سالح اتمی تصریح کرد ما بارها
به آن پاســخ دادیم ،این ادعاها بی اســاس هستند و
جمهوری اسالمی ایران بارها اعالم کرده که بمب اتمی
در دکترین دفاعی ما هیچ جایگاهی ندارد.
رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگار این شبکه آمریکایی
درباره تفاوت بین دولت بایدن و ترامپ اظهار داشــت:
دولت جدید آمریکا ادعا میکند که با دولت قبلی تفاوت
دارد و بارها پیامهایی به ما دادهاند اما ما شــاهد هیچ
تغییری در واقعیت نبودیم.
رئیس جمهور تاکید کرد تحریمهــا علیه مردم ایران
بسیار ظالمانه اســت و برای ما مهم است که تحریمها
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گفت و گوی رئیس جمهور در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با
شبکه آمریکایی سی بی اس؛

توافقبیتضمینبیمعناست

عکس :ایرنا

یورونیوز :فرماندار تگزاس ،پنجاه نفر از مهاجران
را ،با دو اتوبوس ،د ِر خانه کاماال هریس در واشنگتن
فرستاد! دولت جمهوریخواه تگزاس چندی پیش
دهها پناهجــو را با دو اتوبوس بــه نزدیکی خانه
کاماال هریس ،معاون رئیــس جمهوری ایاالت
متحده آمریکا فرستاد .این حرکت نقطه اوج کارزار
مهاجرتی جمهوریخواهان در آســتانه انتخابات
میان دورهای کنگره توصیف میشود .گرگ ابوت،
فرماندار جمهوریخواه محافظهکار آمریکایی در
پیامی توییتری نوشت« :معاون رئیس جمهوری
میگوید که مرزهای ما امنتر شــدهاند و وجود
بحران را انکار میکند .ما مهاجــران را به حیاط
خانه او میفرستیم و از دولت بایدن میخواهیم
تا وظیفهاش برای تأمین امنیت مرزها را درست
انجام دهد ».جو بایــدن ،رئیس جمهوری ایاالت
متحده آمریکا درهمیــن روزرویکرد ایالتهای
جمهوریخواه در اعزام پناهجویان به نیویورک و
یک جزیره پرجمعیت در شمال شرق این کشور را
«شرمآور» و «نامسئوالنه» توصیف گرد.
دولتهــای محلــی ایــاالت تحــت حاکمیت
جمهوریخواهان و در رأس آنها تگزاس ،از ماهها
پیش مهاجران را با اتوبوس به ایالتهای دموکرات
میفرســتند .از قرار معلوم گرگ ابوت ،فرماندار
جمهوریخواه تگزاس پیشــگام این طرح است.
جمهوریخواهان رانده شده از قدرت با این مانور
سیاسی رویکرد مهاجرتی دولت دموکرات بایدن
را زیر ســؤال میبرند .فرمانداران دست راستی
ایاالت متحده بایدن را متهــم میکنند که با در
پیش گرفتن یک رویکرد ســهلانگارانه در قبال
مهاجران ،مرز میان مکزیــک و تگزاس را به یک
«آبکش» تبدیل کرده اســت .جــو بایدن ،در
حاشیه ضیافت شام فراکسیون اسپانیاییتباران
کنگره بــا محکوم کــردن این رویکــرد گفت:
«جمهوریخواهان با سوءاســتفاده از انســانها
بهعنوان طعمه ،مانور سیاســی به راه انداختهاند.
کار دردناکی میکنند .ایــن اقدام ضد آمریکایی
و غیرمســئوالنه است ».شــماری از اعضای این
فراکســیون التینتباران میامی هســتند که به
دلیل داشتن رویکردهای ضد چپ و ضد کوبایی
از متحدان بالقوه جمهوریخواهان حامی ترامپ به
شــمار میروند .پیش ازاین موضعگیری ،کارین
جین پییر ،سخنگوی بایدن رفتار جمهوریخواهان
را «وحشــیانه» و در حکم «اســتفاده ابزاری از
مهاجران» خوانده بود.

موافقت رئیسی با استعفای معاونش

ممنوعیت استفاده از عنوان «گام دوم انقالب» در تشکلهای سیاسی

برداشته شود( .تحریمها) برای ما محدودیت و مشکل
ایجاد میکنند .اما تعدادی از کشورها تحریم میشوند.
با این کار ،این کشــورها به یکدیگر نزدیکتر شــده و
متحدتر میشوند و این موجب میشود که تحریمهای
آمریکا بی اثر شود.
رئیسی در ادامه مصاحبه با این شــبکه آمریکایی در
پاسخ به این سؤال که اگر توافقی به دست آید ،موافقت
میکنید چهار آمریکایی را آزاد کنید و مسئله آزادی آنها
بخشی از این توافق خواهد بود ،اظهار داشت :تعدادی از
اتباع ایرانی در داخل آمریکا زندانیاند .تنها به این دلیل
که تالش کردند تا تحریمها را دور بزنند .این میتواند
یک موضوع مستقیم انسان دوستانه باشد.
رئیس جمهوری افــزود ،به آمریکاییهــا گفتیم که

میتوانیم با آنها جدا از مذاکرات هســتهای گفت و گو
کنیم .این میتواند یک موضوع انساندوســتانه باشد و
قابل مذاکره است.
رئیسی درباره حضور در هفتاد و هفتمین نشست مجمع
عمومی سازمان ملل متحد و احتمال دیدار با جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا نیز اظهار داشت :نه .فکر نمیکنم
چنین اتفاقی رخ دهد .ما هیچ اعتقــادی به مذاکره و
دیدار با رئیس جمهور آمریــکا نداریم و آن را بی فایده
میدانیم.رئیس جمهور در پاســخ به سؤال دیگر این
خبرنگار آمریکایی درباره اینکه آیا به هولوکاست اعتقاد
دارد؟ اظهار کرد :مسائل تاریخی باید توسط محققان و
تاریخ شناسان مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود که نشانههایی نیز وجود دارد که چنین اتفاق

سیاست

Policy

افتاده است که باید اجازه داده شود توسط محققان و
مورخان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس جمهور درباره مردم فلســطین نیز اظهار کرد،
مردم فلسطین یک حقیقت هستند اما اکنون آواره و
از سرزمین مادری رانده شــدهاند و آمریکا از این رژیم
جعلی حمایت میکند.
رئیســی تصریح کرد ،کســانی کــه امروز بــا رژیم
صهیونیستی دســت میدهند (روابط راعادی سازی
میکنند) نیز در جنایات این رژیم شریک هستند.
خبرنگار سی بی اس در ادامه گفت :میخواهم سوالی
در مورد سابقه شما بپرسم .تحریمی علیه شخص شما
وجود دارد .شــما در هیأتی که مسئول اعدام بالغ بر ۵
هزار مخالف سیاسی بوده حضور داشتید( .آن زندانیان)
را یا دار زدند یا به دست جوخه اعدام سپردند .آیا از آن
اقدام متاسفید؟
آیت اله رئیســی در پاسخ به این ســؤال سی بی اس
گفت :چه مدرکی در این مــورد میتوانید ارائه دهید؟
اینها تنها اتهام و ادعاهایی است که اعضای یک گروه
تروریستی مطرح کردهاند.
خبرنگار سی بی اس ادامه داد :پس می
گوئید که حقیقت ندارد؟
و رئیس جمهوری نیز پاســخ داد :هر کس که در ایران
مرتکب جنایتی شــود در دادگاههای رسمی محاکمه
شده و به خاطر آنچه انجام داده مجازات میشود .آنها
مردم را ترور میکردند و آنچه بر سرشــان آمد دقیقاً
متناسب با اعمالشان بود .رئیس جمهور در پاسخ به به
پرسش دیگری درباره موضوع انتقام ترور سردار شهید
قاسم سلیمانی گفت :دســتور قتل سردار سلیمانی از
سوی دولت قبل و شــخص ترامپ جنایت غیرانسانی
بود .ما خواهان اجرای عدالت هستیم .رئیسی در پاسخ
به سؤال خبرنگار درباره اینکه منظور از اجرای عدالت
چیست؟ تاکید کرد ،آنچه به دنبال آن هستیم از جنس
اقدامات و جنایاتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در
جهان مرتکب میشوند ،نیست و انجام نخواهیم داد.

خبر روز
عصر جدید روابط با آمریکا آغاز شد؛

طالبان با استقبال از تبادل
زندانی

اسپوتنیک :طالبان  ۱۹سپتامبر از تبادل
موفق زندانی با ایــاالت متحده خبر داد ولی
روســیه آمریکا را بــه کــمکاری در مبادله
زندانیان دو کشور متهم کرد.
یک زندانی ارشد طالبان که سالها در زندان
گوانتانامو نگهداری میشد ،روز دوشنبه در
ازای آزادی یک زندانی آمریکایی به طالبان
در کابل تحویل داده شد.
بشــیر نورزی ،قاچاقچی مواد مخدر و عضو
طالبان ،پس از آزادی به خبرنگاران در کابل
گفت که  ۱۷سال و شش ماه را در بازداشتگاه
ایاالت متحده در گوانتانامو گذرانده و آخرین
زندانی طالبان در آنجا بوده است.
امیرخان متقی ،وزیر خارجه امارات اسالمی
طالبان نیز که در کنفرانس خبری روز دوشنبه
در کنار آقای نورزی حضور داشت با استقبال
از تبادل زندانی ،گفت که این آغاز یک «عصر
جدید» در روابط ایاالت متحده و طالبان است
و میتواند دریچه جدیدی را برای گفتوگو
بین هر دو کشور باز کند.
به گفته آقــای متقی ،آمریکایی آزاد شــده
مارک فریکس ،کهنه ســرباز نیروی دریایی
و پیمانکار غیرنظامی بود کــه در  ۳۱ژانویه
 ۲۰۲۰در افغانســتان ربــوده شــد .البته
واشنگتن فع ً
ال آزادی آقای فریکس را تأیید
نکرده است.
وزارت امور خارجه روسیه هم اعالم کرد که
آماده گفتگو در مورد تبــادل زندانیان برای
آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در روسیه
است اما ســفارت آمریکا در مسکو «وظایف
رسمی خود را برای انجام گفتگو در این زمینه
انجام نمیدهد».

