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پاسخ قاسمی به سیاست روز
مبنی بر اینکه چرا ترامپ میگوید
ایران دیگر آن کشور سابق نیست:

از ترامپ بپرسید

گروه دیپلماس�ی دیروز درحالی
سخنــــگو
نشس��ت خب��ری س��خنگوی وزارت
خارجه در ساختمان شماره  9برگزار شد که بهرام قاسمی

به س��واالت خبرنگاران پاسخ داد ،سوال دیروز سیاست روز
مبنی ب��ر این بود که چرا ترامپ میگوی��د ایران دیگر آن
کشور س��ابق نیست و مطمئن اس��ت مقامات ایرانی برای
توافق تماس میگیرند ،قاسمی در پاسخ اظهار داشت :این
سوال را از ترامپ بپرسید.
وی گفت :ترامپ هر بامداد که بیدار میش��ود با تصور
اینک��ه با حض��ور خود در کاخ س��فید جه��ان از نو متولد
میش��ود ،اظهارات جدیدی دارد .س��خنگوی دیپلماس��ی
تصریح کرد :ترامپ خیلی قابل اطمینان نیست و شاید وی
در اطراف خود تغییرات��ی میبیند که آن را به همه جهان
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تسری میدهد.

سازمانملل نیز درباره پیامدهای تجاوز ائتالف سعودی به الحدیده هشدار داد

یک حمله هوایی دیگر تا همهگیر شدن وبا

گ�روه فرادید ائتالف سعودی آمریکایی
گ�زارش ویژه
بیش از س��ه س��ال اس��ت که یمن را آماج
حمالت گس��ترده قرار دادهاند و این روزها س��ازمان ملل باردیگر
درباره فراگیر شدن وبا در این کشور هشدار داده است.
س��عودی که ادعا داش��ت در مدت چند روز میتواند یمن را
تصرف کند نه تنها به این امر دس��ت نیافته بلکه پس از گذشت

بیش از س��ه سال از یکس��و به کش��تار مردم یمن میپردازد و
از س��وی دیگ��ر ارتش یم��ن و نیروهای مردمی ب��ه مقاومت در
براب��ر متجاوزان ادام��ه میدهند .در این میان کش��ورهای غربی
مدع��ی حام��ی حقوق بش��ر به حمای��ت از ائتالف س��عودی در
کش��تار مردمی یمن میپردازند که بر ش��دت بحران این کشور
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افزوده است.

تسنیم

سیاس��ت خارج��ی آمریکا در ط��ول چند دهه
اخیر نش��ان میدهد که آنها اصرار زیادی به اجرای
سیاست تحریم علیه سایر کشورها دارند که نمود آن
را در چهار دهه اعمال تحریم علیه جمهوری اسالمی
ایران میتوان مش��اهده کرد .به عبارتی نوعی اعتیاد
به تحریم برای آنها ایجاد ش��ده به گونهای که در هر
شرایطی بر اجرای تحریمها علیه دیگران اصرار دارند
چنانکه حتی در قبال اروپایی که متحد آنهاست در
کنار روابط ،تحریم اروپا نیز در دستور است.
ب ُع��د دیگری از این اعتیاد ه��م در قبال ایران
قابل مش��اهده اس��ت چنانکه حت��ی اوبامایی که
برجام را امضاء کرد به تمدید تحریمهای «آیس��ا»
یا همان تحریمهای  10ساله ایران پرداخت .حال
این س��وال مطرح میشود که این اعتیاد به تحریم
از جمله در قبال ایران از کجا آمده است؟
بخشی از این اعتیاد برگرفته از شرایطی است
ک��ه از زم��ان جن��گ جهانی دوم ب��ه دلیل ضعف
کش��ورها و ابرقدرتی آمریکا شکل گرفت ،چنانکه
دالر ب��ه عنوان تنها ارز مبادالتی جهان خودنمایی
ک��رد و در نهای��ت آمریکا را به آنجا رس��اند که به
واسطه دالر میتواند ابر قدرت اقتصادی بماند.
این برتریطلبی موجب ش��د تا آمریکا اقتصاد
را مؤلف��های ب��رای تحمیل خواس��تههای خود به
کش��ورها و س��ازمانهای بینالمللی قرار دهد که
بخش��ی از اهداف آن نیز جلوگی��ری از قدرتیابی
اقتصادی س��ایر کشورها برای حفظ برتری جهانی
آمریکا بوده است.
دلی��ل دیگر اعتی��اد آمریکا ب��ه تحریم را در
رفتار کش��ورها در قبال آن میتوان مشاهده کرد.
کش��ورهایی که برای عافیتطلبی مس��ئوالن و یا
ضعف درونی و بیرونی تس��لیم تحریمهای آمریکا
ش��دهاند که موجب ش��د تا چنین تص��وری برای
واش��نگتن ایجاد ش��ود که با تحری��م ،همه دنیا را
میتواند تس��لیم خود س��ازد .نکته دیگر در ایجاد
اعتی��اد تحریم��ی آمریکا علیه ای��ران ،در عملکرد
مس��ئوالن کش��ور میتوان جس��توجو ک��رد که
خواسته یا ناخواس��ته زمینهساز این اعتیاد آمریکا
شدهاند .متأس��فانه گره زدن همه مسائل کشور به
برج��ام و تأکید بر اینکه مذاکره با کدخدا میتواند
حالل مشکالت باشد ،در حالی تصویری غیرواقعی
از روابط ب��ا آمریکا در میان م��ردم ایجاد کرد که
توهم تأثیرپذیری تحریمها را نیز به همراه داشت.
نکته قابل توجه آنکه عدم مدیریت صحیح در
ماههای اخیر به ویژه در حوزه ارز و سکه و تورمی
که بر کشور جاری شده بر این توهمات آمریکایی
افزوده و موجب ش��ده تا س��ران آمری��کا بر اعمال
تحریمهای شدیدتر تدکید داشته باشند.
حال این سوال مطرح میشود که راهکار پایان
دادن به اعتیاد تحریمی آمریکا چیست؟
اوال یک��ی از عوامل اس��تمرار اعتی��اد آمریکا به
تحریم برخی مواضع مطرح ش��ده از سوی مسئوالن
مبنی بر مذاکره با آمریکاست .اعالم نیاز به مذاکره با
کدخدا این توهم را ایجاد میکند که فشارها نتیجه
داده و ایران گزینهای جز مذاکره ندارد ،لذا بر شدت و
استمرار تحریمها افزوده میشود .پایان دادن به چشم
داشتن به مذاکره با آمریکا و خودداری از رفتارهایی
مانن��د نامه نوش��تن ب��رای مذاکره با واش��نگتن از
مؤلفههای پایان دادن به این اعتیاد آمریکایی است.
ثاًنی��ا اق��دام علمی ب��رای نش��ان دادن عدم
وابس��تگی به برجام و مقول��ه تحریمها را باید ب ُعد
دیگ��ر رفع این اعتی��اد تحریمی آمریکا دانس��ت.
ای��ن مقوله به واس��طه اقدامات فعال و مؤثر س��ه
ق��وه مقننه ،قضائیه و مجری��ه در حل چالشهای
اقتص��ادی کش��ور با محوری��ت مبارزه با مفاس��د
اقتصادی و پرداختن به مس��ائل ضروری کشور به
جای مسائل حاشیهای است.
به عنوان مثال مجل��س به جای پرداختن به
مسائل حاشیهای نظیر استیضاح رئیسجمهور باید
ب��ه دنبال طرحهایی برای کمک به اقتصاد کش��ور
باش��د .یا قوه مجریه به جای تجزی��ه وزارتخانهها
باید طرحهایی همچون طرح توسعه تولید داخلی
و افزایش استفاده از دادههای داخلی را در دستور
کار داشته باشد و قوه قضائیه نیز مبارزه با مفاسد را
با جدیت پیگیری کند .سروسامان دادن به شرایط
کش��ور در کنار مقابله عملی با تحریم و تهدیدات
مؤلفههای مهم در مقابله با اعتیاد تحریمی آمریکا
اس��ت که قطع��اً دس��تاوردهای داخل��ی و جهانی
بسیاری برای ایران خواهد داشت.
س��وم آنکه روحیه مقاومت ،اصلی اس��ت که
دش��من همواره از آن ه��راس دارد ،چنانکه خانم
وندی ش��رمن معاون س��ابق وزارت خارجه آمریکا
رس��ماً اذع��ان میکند که ب��ا مقاوم��ت ایرانیها،
اق��دام علیه آنها توهم اس��ت و ترام��پ باید از این
توهم خارج ش��ود .نمود عین��ی این مقاومت را در
دس��تاوردهای دفاعی کشور میتوان مشاهده کرد
چنانکه در واکنش به جوسازی جنگطلبانه رسانه
متی��س وزیر دف��اع آمریکا ،جنگ ب��ا ایران را یک
توهم خطرناک دانست و آن را رد کرد.

اعالم میکنید
اعدام هم بکنید

نگاهی به وعده مجدد رفع حصر
از سوی معاون اول رئیسجمهور
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ترنم احساس

بیسیمچی
کاوه محبی

محسن! محسن! بهگوشی؟
دوربین قناسهات هنوز روی شقیقهی نتانیاهو زوم است؟
چکمهات را توانستهای بفشاری بر گلوی تلآویو؟
ای جانم ،ببوسم آن پوتین خاکیت را!
تو رؤیای تعبیر شدهی خمینی هستی
و تجلی کابوس بن گوریون!
آقا محسن
مباد هیاهوی این روزها
دستت را روی ماشهشل کند.
وقتی تو ،آنجا
پدر جد صهیون را زیر لگد گرفتهای
میخواهی اینجا
شعار پاک "جانم فدای ایران" را بر نیزهنکنند؟
هیهات!
خیالت از دور و بر خیمهی علی راحت!
نگهداشتن خاکریز سبزهمیدان و منوچهری
از کوچه پس کوچههای خانطومان کهسختتر نیست!
ما عاقبت
با همت بلند،
پرچم ظفر میافرازیم
بر تپهی بلند نقدینگی!
حاال بگذار آن سگ زرد
هی در بیبیسی و صدای آمریکا
واغ واغ کند
و آتش سنگین ببارد بر سر قیمت سکهو دالر!
باش تا ببیند چگونهبا عصای موسی
از دریای تحریمها میگذریم
باش تا سیلی خدا،
از خواب بیدار کند این مستأجر عاجل کاخ عنکبوت را!
مستر دونالد ترامپ!
بشنو،
این فریاد ما ه منور حسینیهی خمینی است،
ما همدوش با نبرد غزه و لبنان،
آستین همت باال زدهایم
برای تداوم آبادی ایران!
آقا محسن ،هنوز پشت بیسیمی؟
دردا که اینجا،
از دهان حرام لقمههای
برای ارز دولتی
آب راهافتادهاست،
اما خبر خوب اینکه
چیزی نمانده تا سرنیزههای بغض ما
به شکمهای برآمدهشان برسد
و بودجههای تخصیصی را
در کابین زنانشان هم که باشد

بهبیتالمال باز میگردانیم.
فقط لختی دیگر صبر کن،
تا ببینی
چگونهاختالس را بهدار عبرت میآویزیم
به اذناهلل!
آنها برجام را پار ه کردند
و چماق تحریم را برافراشتند
تا اقتصا ِد انقالب خمینی را فلج کنند!
هیهات!
ما ،قدم های ایوانکای رجاله را()1
با آن سطوت پتیارهاش
در قدس
قلم میکنیم
و ایرانمان را هم میسازیم.
بگذار
مشاطهگان صهیونی
هر چهمیتوانند
اقتصاد شا ه معزول را بزک کنند،
ما عاقبت پهلوانی مقوایی پهلویها را در توسعه
در چشم تاریخ پاره میکنیم!
دیشب دانشجوی رتبهی یک اقتصاد از "چشمه مورت جیرفت"
توئیت زد بهشاهزاده رضا ،ساکن "ایالت مریلند":
خروس تورم  110درصدی بابا بزرگت)2(،
ِ
دم
از پشت باد و بروت "قهرمان صنعتیسازی وطن" بیرون زدهاست!
چ ه عنوان زیبندهایست برای او
"سلطان تورم ایران"!
تفو!
چگونهننگ چکمههای اجنبی بر خاک پاکمان
با ارتشی کهآن همهریال و دالر بلعید
برای فربهشدن
و حتی یک تیر نیفکند به پیشانی متجاوز،
پاک میشود؟
بحرین را با آن ذخایر نفتی و توان گردشگری
پدرت پیشکش عربهای شکم گندهی سعودی کرد
یا خمینی؟
بگو ،میدانی با درآمدهای از دست رفتهی بحرین
_در این  47سال_
چند حزباهلللبنان میشد که بسازیم؟
چند کارخانهبرای آفریدن شغل؟
چند اتوبان برای رفع ترافیک
و چند بیمارستان برای مناطق محروم؟
نه واالحضرت!
والدین تو
جز آنکهبرای آمریکا
 در برابر شوروی -حیات خلوت امن و ساکتی ساختند،
هیچ سهمیدر ایران نوین ندارند.
ایران نوین را خمینی ساخت
کهبسیجیهایش
تمامیت ارضی ایران را با خون نوشتند
و پرچم فتح را سرانجام
بر فراز اقتصاد بدون نفت میافرازند!
حال باش تا این معجزهی موسایی را ببینی!

محسن محسن ،بهگوشی؟
حقیقت آن است
کهدیگر به این اقتصاددانهای اتو کشیدهامیدی نیست
دیگر حنای سبزها و سرخها و نیلیها رنگی ندارد!
در نسخههای توسعهی این جماعت باید
لبو پیچید و داددست مردم گرسنهی یمن!
ما با نسخههای تازه نوشت اقتصاد مقاومتی
با نخبههای نو رُستهای ک ه هنوز ریششان درست نَرُست ه است
روی نمودارهای بانک مرکزی خاکریز میزنیم،
تا آمارهای صندوق بینالمللی پول
بهاذناهلل
هَنگ کنند!
بگذار شاهزادهپرستان و هواداران "من و تو"،
افتض��اح س��اخت "کوچهه��ای آش��تیکنانِ " پایتخت و
خیابانهای "مالرو"یش را
_در عصر بنز و فورد_
با مجتمع ضد زلزلهیاکباتان بزک کنند.
بگذار تا پُز ارزانی زمان شا ه را بدهند
با وجود هزاران حلبیآباد
و  47درصد جمعیت شهری
و  48درصد جمعیت روستایی دچار سوء تغذیه!()3
ما میراث پهلویها را از اقتصاد بر میچینیم
و ش��بکههای بیهود هس��از خودروس��ازی  -ای��ن صنعت
مونتاژکا ِر میراثِ رژیم گذشته  -را
باساختههایخوبوارزانبچههایاینسرزمینتاختمیزنیم!
آقا محسن
میدانم کهمیدانی اینجا درد هست،
راست است که خرمشهر دارد فریاد میزند:
العطش ،العطش!
و هنوز ترکهای لب جهانآرا میسوزد.
آری،
قمقمههای پارهپاره  
افتادهاند بر کف کانال کمیل
و ابراهیم هادی ،آن عزیز خدا
با گلوی خشکیدهدر خون دست و پا میزند!
اما ،ما
با دست خالی و با ناخنمان
با ایمانمان
کانال میزنیم
برای رساندن آب بهشهر!
 بهفدای لبان تشنهات یا اباعبداهلل! -جایت خالی،
دیروز
حبیب در لولههای گداختهی طرح انتقال آب غدیر
در جدال جهنمیدستگاه جوش و مفتول
عطش خیمهها را
چنان برایم معنا کرد
کهمن تا خود صبح
هی ب ه نقطههای اتصال ،خال جوش میزدم و گری ه میکردم!)
بهگوشی؟ آقا محسن!
بچهها رفتهاند تا حصر آب را در آبادان بشکنند
و فردا میخواهند اهواز را نجات دهند از هجوم ریزگردهای خفه!

و پیراهن سیاهرا در آورند از تن کرمانشاه!
آری ،هنوز  
مشتی مراد ساکن قنبرآباد
پول دوای چشمهایش را ندارد
و زینب  14ساله ،دختر باقر
 همان کارگر معدن کهچند ما ه حقوق نگرفته -بهزور دارد شوهر میکند بهیک پیرمرد 60ساله.
(و من با روضه ی بخت سیاهدختر باقر
در سراسر مسیر دهکورههای سیستان
پشت تانکر آب گریهمیکردم).
آه محسن ،محسن
این مختلسان ریشوی یقه دیپلمات
سینهی مردم ما را
چنان نشانه رفتهاند
کهسربازان صهیون،
سینهی" رزان النجار"را!()4
ما ،اما
بهکوری چشمشان
چون پارههای پوالد
سینه سپر میکنیم در برابرشان
تو ،آنجا در برابر صهیون
و ما اینجا در برابر اختالس!
و دوباره چشمهای مشتی مراد پرسو میشود
و دختر باقر
به بختش لبخند میزند.
و ما آماده میشویم
برای شنیدن تالوت "محمود عبدالعال"()5
در صحن مسجداالقصی!
آقا محسن
هنوز پشت بیسیمی؟
موشک نقطهزنت را  روی حیفا زوم کردهای؟!
ببوسم آن "یا مهدی" سربندت را!
ما قلبمان ،هم برای غزهو لبنان میتپد
و هم ارادههایمان را صیقل دادهایم
برای ور انداختن مدرسههای کپری سراوان و کرمان.
ما سرافرازانهدر گلوی تاریخ میخوانیم:
سوگند بهدیو سپید پای در بند!
هرگز رهایت نمیکنیم
ای ایران!
ای سرزمین نریمان دماوند!
توضیحات:
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 -4رزان النجار امدادگر و پرس��تار فلسطینی که در غزه
شهید شد.
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