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یکی از مباحث مطرح از س��وی محافل سیاسی در 
حوزه سیاس��ت داخلی و خارجی کشورمان، توجه 
به تحوالت انتخاباتی آمریکاس��ت ب��ه گونه ای که 
دیدگاه های متعددی در این زمینه مطرح می شود. 
در این می��ان در حالی یک هفت��ه دیگر انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا برگزار می شود که برخی 
بر این عقیده اند که راهکار خروج ایران از چالشهای 
اقتصادی مذاکره با آمریکاست و لذا از اولویت های 
ایران پس از این انتخابات را آمادگی برای مذاکره با 

هر دولتی که در آمریکا شکل گیری تدوین شود.
نکته تامل برانگیز در این دیدگاه آن است که عده ای 
زمینه س��ازی برای مذاکره با آمریکا را نیازمند یک 
مولفه می دانن��د و آن اینکه دولت کنونی در ایران 
به دلیل خ��روج آمریکا از برج��ام نمی تواند طرف 
مناس��بی برای مذاکره باشد لذا پس از اعالم نتایج 
انتخابات آمریکا، بای��د در ایران نیز رئیس جمهور 
اس��تعفا داده و انتخابات زودهنگام برگزار گردد تا 
آنچه فرآیند حل مش��کالت کش��ور می نامند چند 
ماه زودتر صورت گیرد. این دیدگاه از سوی برخی 
محافل رسانه ای و سیاسی در حالی مطرح می شود 
که یک س��وال همچنان مطرح اس��ت و آن اینکه 
آی��ا اصال طرف آمریکایی به مذاکره با ایران خواهد 
پرداخ��ت؟ آیا تغییر دول��ت در ایران تحقق بخش 
اهداف ای��ران در مذاکره خواهد بود؟ برای پاس��خ 
به این پرس��ش تحلیل دی��دگاه و رفتار نامزدهای 

انتخابات آمریکا قابل توجه است.
نتیج��ه نهای��ی انتخاب��ات را بای��د می��ان ترامپ 
جمهوریخ��واه و بایدن دموکرات بررس��ی کرد. دو 
نامزدی که کارنامه اجرایی دارند و به نوعی می توان 
به تحلیل رفتارشان در قبال ایران پرداخت. ترامپ 
در طول چهار سال ریاست جمهوری بر اصل اجرای 
سیاس��ت های آمریکا تاکید داش��ته است چنانکه 
خروج وی از برجام نیز در این چارچوب بوده است 
او تاکی��د دارد که برجام یک توافق »بد« بوده و لذا 
باید توافق��ی جدید صورت گیرد درحالی که پیش 
ش��رط این مذاکره را اجرای ش��روط آمریکا مبنی 
بر حذف توان هس��ته ای، مقابل��ه با توان منطقه ای 
و موش��کی ایران تش��کیل می دهد. جو بایدن که 
8 س��ال مع��اون اول اوباما رئیس جمه��ور آمریکا 
را داش��ته است بر همان سیاس��ت دوران اوباما در 
قب��ال ایران تاکید دارد یعن��ی مذاکره برای تحقق 
اهداف آمریکا که چاشنی آن را تحریم و فشارهای 
اقتصادی تشکیل می دهد. نقطه واحد در سیاست 
هر دو نفر آن اس��ت که مطالبه ایشان اجرای تمام 
خواسته هایش��ان از ایران اس��ت با ای��ن تفاوت که 
ترامپ اج��را تعهدات را برابر ب��ا مذاکره می داند و 
بایدن مذاکره را برای اجرای خواس��ته ها می داند و 
هر دو، تحریم را مولفه تحقق اهدافش��ان می دانند. 
در صورتی که ترامپ پیروز انتخابات ش��ود اجرای 
مطالبات آمریکا را پیش ش��رط برگش��ت به برجام 
عنوان می کند و اگر بایدن پیروز شود، بازگشت به 
برجام را تنها گام آمریکا برای تحقق اهداف آمریکا 
عنوان می س��ازد و تحریم ها را به عنوان ابزار فشار 
حف��ظ خواهد کرد. آمریکایی ه��ا از دوره اوباما یک 
دوره تسلسل را اجرا می کنند که مولفه آن ورود به 
برجام، خروج از برجام، ورود به برجام است؛ در حالی 
که سیاست مذاکره برای مذاکره را اجرا می سازند و 
هیچ جایگاهی برای لغو تحریم ها ندارند بلکه بازی 
مذاکره ب��رای آنها ابزاری برای خود تحریمی ایران 
وحفظ فش��ارهای اقتصادی بر آن است. هر دولتی 
که ش��کل گیرد تغییری در راهب��رد نهایی آمریکا 
ایجاد نمی ش��ود لذا این تفکر ک��ه تغییر دولت در 
ایران زمینه س��از مذاکره با آمریکا و یا تغییر لحن 
آمریکا می ش��ود، اشتباهی محاسباتی است که جز 
ایجاد فضای ناس��الم در ساختار اقتصادی وسیاسی 
کش��ور نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. لذا تنها 
راهکار مناس��ب برای مقابله با چالشهای اقتصادی، 
رویک��رد به عزم مل��ی و تعهدپذیری دولتمردان به 
تالش ب��رای رفع مش��کالت تا آخری��ن روزکاری 
دولت و باور این حقیقت است که انتخابات آمریکا 
تغییری در سیاس��ت آمریکا ایج��اد نخواهد کرد و 
گزینه ای ج��ز تکیه بر داش��ته های داخلی و البته 
بهره گی��ری از فرصت لغو تحریم های تس��لیحاتی 
برای ورود درآمدهای فروش تس��لیحات به اقتصاد 

کشور وجود ندارد.

دور باطل خارج شدن و 
وارد شدن 

رئیس قوه قضاییه:  

عدالت باید وارد زندگی مردم شود
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نگاهی به پرونده جورج فلوید
 و مهرداد سپهری

از قتل به دست پلیس تا 
حمایت پلیس از مردم

مرگ مرحوم مهرداد س��پهری در مشهد و قتل 
عمد جورج فلوید س��یاه پوست آمریکا با زانوی 

پلیس شهر مینیاپولیس قابل قیاس نیست.
پس از آن که مهرداد س��پهری در مش��هد و در 
اقدام به درگیری با مردم محل، خانواده همس��ر 
سابقش و تخریب اموال و مغازههای مردم کرد، 
اهالی محل ب��ا پلیس 110 تماس میگیرند و تا 
زمان رس��یدن پلیس، مرحوم سپهری همچنان 
در ح��ال درگیری با مردم اس��ت که در فیلمها 
دیده میش��ود که میان مردم و او زد و خوردی 

هم صورت میگیرد.
مرحوم مهرداد سپهری دارای سابقه کیفری نیز 
بوده اس��ت، مصرف مواد مخدر، خرید و فروش، 
نگه��داری مواد مخدر، دزدی و ... که در پرونده 
او موجود اس��ت. پس از آن که پلیس به صجنه 
میرسد، اقدام به بازداشت و دست بند زدن به او 

میکند که اقدامی قانونی است.
گفته میش��ود ک��ه پلیس برای بازداش��ت او از 
اس��پری فلفل و شوکر اس��تفاده کرده است که 
البت��ه تاکنون این ادعا ثابت نش��ده و پزش��کی 

قانونی نیز آن را تأیید نکرده است.
اما آث��ار ضربه در بدن او دیده میش��ود، اکنون 
بسیاری از مردم فیلم درگیری مهرداد سپهری 
با مردم و مأمورین پلیس را دیدهاند و دیدهاند 
که پیش از حضور پلیس، مردم و خانواده همسر 
سابق او با مرحوم س��پهری درگیری میشوند و 
در زد و خورد، ضرباتی هم به مهرداد س��پهری 
وارد میش��ود. آث��ار بجا مانده بر بدن س��پهری 
بیشتر به خاطر درگیری با مردم است تا آن که 

پلیس چنین کرده باشد.
طب��ق معمول برخ��ی اقدام به فیلمب��رداری از 
صحن��ه درگیری ک��رده و آن را به ش��بکههای 
فارس��ی زبان خارجی ارس��ال کردن��د و همین 
اقدام باعث ش��د تا فضای مسمومی علیه نیروی 
انتظامی و کش��ور در رس��انههای خارجی شکل 

بگیرد.
در کنار این اقدام، در فضای مجازی تالش ش��د 
م��رگ مهرداد س��پهری به مرگ ج��ورج فلوید 

مشابهت داده شود.
جورج فلوید س��یاه پوس��ت آمریکای��ی به طرز 
وحش��یانهای با زان��وی پلیس آمری��کا به قتل 
رس��ید.او بدون ارتکاب جرمی از س��وی پلیس 
مینیاپولی��س در خیابان دس��تگیر ش��د، به او 
دس��تبند زده شد به زمین انداخته شد و پلیس 
زانوی خود را بر گلوی او گذاشت و تا زمان مرگ 

دس��ت از کار خود بر نداشت. در همین حال در 
آمریکا خش��ونت پلیس امری سیس��تماتیک و 
نهادینه شده است که از سوی دستگاه قضایی، 
مجری��ه و مقننه آنها مورد تایید اس��ت چنانکه 
در عال��ی ترین س��طح اجرایی)رئیس جمهور ( 
، قانون گذاران کنگره و دس��تگاه قضایی از این 
س��رکوب گ��ری پلیس حمایت و ب��ه رغم آنکه 
س��االنه بیش از هزار بی گناه به دس��ت پلیس 
آمریکا به قتل میرس��ند هرگز پلیسهای خاطی 

مجازات نمیشوند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، همه کلماتی 
که »جورج فلوید« در طول آن شش دقیقه که 
زانوی »ِدِرک شاوین« پلیس شهر مینیاپولیس 
روی گ��ردن او ب��وده از روی فیلم موجود پیاده 

کرده است.
جورج فلوید میگوید؛

"هی م��رد! این صورت منه که داری له اش می 
کنی!

من که کاری نکردم! .. 
خواهش می کنم 

لطفا
تو رو خدا

لطفا!  
نمی تونم نفس بکشم!

لطفا َمرد! 
لطفا یکی .. کمکم کنه!
خواهش می کنم َمرد!
نمی تونم نفس بکشم
نمی تونم نفس بکشم

تو رو خدا ..
تو رو خدا از ُروم بلند شو!  

نمی تونم نفس بکشم!
تو رو خدا ..

نمی تونم حرکت کنم!
مامان!
مامان!

من .. نمی تونم ..
و این خاهش��ها و التماسها ادامه دارد تا این که 
از نفس کش��یدن باز میماند و دیگری حرکتی 

ندارد، چرا که ُمرده است.
اما تصاویر دوربین مداربس��ته منتش��ر شده از 
محل دس��تگیری مهرداد سپهری نشان میدهد 
او پیش از رس��یدن پلیس با اهالی محل درگیر 
ش��ده و حاض��ران در صحن��ه اذع��ان میکنند 
شیش��ههای مغازههای محل از سوی او تخریب 
و به مردم و خانواده همس��ر س��ابقش فحاشی 
ش��ده و ب��ا اهالی مح��ل نیز زد و خ��ورد کرده 
است. پلیس پس از دستگیری مهرداد سپهری، 
دس��تبند او را به میلهای در مح��ل وقوع جرم 
میزند اما او دس��ت از فخاش��یهای رکیک خود 
بر نمیدارد و مدام به همگان ناس��زا میگوید. در 

تصویر منتشر ش��ده نیز دیده میشود که مأمور 
پلیس با ش��وکر ب��ه او نزدیک میش��ود تا او را 
س��اکت کند، اما در فیلم مشخص نیست که آیا 
ش��وکر به بدن او برخ��ورد میکند یا نه. حرکات 
مهرداد سپهری نشان دهنده آن است که او در 
حال خود نیست، یا مواد مخدر مصرف کرده یا 
مش��روبات الکلی. پلیس با یک مجرم در صحنه 
جرم مواجه شده نه با یک فرد عادی بیگناه که 

هیچ جرمی مرتکب نشده است.
گرچه پلیس همواره باید سعی کند با متهمین 
و مجرمین رفتار خش��ونت آمیز نداشته باشد و 

این مشی پلیس ایران است.
اکنون نیز پلیس��ی که با مهرداد سپهری خشن 
برخورد کرده بازداش��ت است و پرونده در مرگ 

مرحوم سپهری نیز در دست بررسی است.
س��ردار تقوی فرمانده انتظامی استان خراسان 
رضوی در این زمینه گفته؛ بنا بر اعالم ناجا پس 
از اعالم گزارش مرگ این مرد جوان و انتش��ار 
تصاویری از زمان دس��تگیری این فرد با ادعای 
مس��مومیت بر اثر اس��پری فلفل در شبکههای 
معان��د، در همان دقایق اولیه و قبل از انتش��ار 
تصاویر مربوط به این واقعه از رسانهها، فرمانده 
انتظامی استان خراسان رضوی دستور ویژهای 
به رئیس بازرس��ی پلیس استان برای پی گیری 

س��ریع پرونده و روشن شدن چرایی و علت آن 
ص��ادر و تحقیقات با احضار مامور انتظامی آغاز 
ش��د. فرمانده انتظامی اس��تان خراسان رضوی 
خاطر نشان کرد: مامور کالنتری توسط بازرسی 
اس��تان احضار و تحقیقات از وی آغاز ش��ده که 
نتایج بررس��یهای پلیس��ی متعاقبا اعالم خواهد 
ش��د. اهالی محلی که مهرداد س��پهری در آن 
ایجاد ناامنی، تخریب و فخاشی و درگیری کرده 

است، زیان دیده هستند و از او شکایت دارند.
رسانههای فارسی زبان معلوم الحال به مسائلی 
چ��ون زد و خ��ورد او با مردم و ضرب و ش��تم، 
تخریب اموال و فحاشی اشاره نمیکنند و تنها بر 

روی مرگ او به دست پلیس متمرکز شدهاند.
برخی در داخل نیز این پرونده را به قتل جورج 
فلوید سیاه پوست آمریکای ربط دادند در حالی 
که تفاوتهای فاحش��ی میان این دو وجود دارد 

که به آنها اشاره شد.
ش��فاف س��ازی، ارائه اطالعات دقی��ق و آگاهی 
رسانی از سوی نیروی انتظامی و مراجع قضایی 
در کوتاهتری��ن زم��ان از ایجاد ش��ائبه و فضای 
تخری��ب و مس��موم در این پرون��ده جلوگیری 
میکن��د. قطع��اً ق��وه قضاییه نیز در ب��اره مرگ 
مهرداد س��پهری و در ص��ورت تأیید تخلفی که 
مأمور مرتکب شده برخورد قانونی خواهد کرد.
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آیا برنده شدن دموکرات ها در انتخابات امریکا برای ایران سود بخش است؟ 

آگهى مزایده
اداره کل راه و شهر سازى استان اردبیل در نظر دارد بر اساس مجوز کمیسیون ماده الیحه قانونى 
نحوه استفاده از خودروهاى دولتى اداره کل امور اقتصادى و دارایى استان اردبیل بشماره 57-99-0017 

مورخ 1399/6/24 دو دستگاه خودرو سوارى خود را بشرح ذیل از طریق مزایده به فروش برساند .

1- خودرو سوارى پژو 405 دوگانه سوز ( مدل 87 )  دو دستگاه

لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و رویت خودروهاى فوق الذکر 

حداکثر 10 روز پس از آگهى نوبت دوم در ساعات ادارى به ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازى 

واقع در اردبیل کارشناسان فاز 1 شهرك ادارى بعثت مراجعه نمایند متقاضیان جهت شرکت در مزایده 

تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  و  اقدام  دولت  الکترونیک  تدارکات  سامانه  طریق  از  فقط 

33748252-045 واحد اموال تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتى www.mrud-ar.ir  مراجعه نمائید . 

آگهى نوبت اول روز دوشنبه مورخ 1399/8/5

آگهى نوبت دوم روز سه شنبه مورخ 1399/8/6

از قتل به دست پلیس تا حمایت پلیس از مردم
نگاهی به پرونده جورج فلوید  و مهرداد سپهری

صفحه 1

بیانیه سپاه در محکومیت 
اقدام رئیس جمهور فرانسه در 

حمایت از توهین به
 پیامبر اسالم

سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در بیانیه ای با 
محکومیت اظهارات رئیس جمهور فرانس��ه در 
حمایت از توهین به پیامبر اسالم)ص(، اسالم 
س��تیزی را پروژه شکس��ت خورده اما شتاب 
دهنده ب��ه اف��ول گریزناپذیر آمری��کا و رژیم 

صهیونیستی دانست.
در بخش��ی از این بیانیه آمده است: سناریوی 
ش��یطانی اسالم س��تیزی ک��ه اخیراً ب��ا اقدام 
موهن  و دوباره مجله ش��ارلی ابدو در انتش��ار 
کاریکاتوره��ای قبیحانه علی��ه پیامبر گرامی 
اس��الم )ص(  و متعاقباً حمایت رئیس جمهور 
بی خ��رد و ماجراج��وی فرانس��ه وارد مرحله 
جدیدی شده اس��ت ، بیانگر تناقض بزرگ در 
غرب به ویژه پرچمدار به اصطالح  آزادی بیان 
در اروپا اس��ت که برای س��رپوش گذاردن به 
ناکامی های خود در عرصه جلوگیری از توسعه 
اسالم و گرایش شهروندان غربی به دین مبین 
اس��الم و آموزه های پیامبر اعظم)ص( صورت 

می پذیرد. 


