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جیغ، دست، هورا!
حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندن گفته که انگلیس با خروج از اتحادیه 
اروپا علیه ایران تحریم های جدید وضع نخواهد کرد و تاکید کرد انگلیس در صورت 

خروج از اتحادیه اروپا نیز به مفاد توافق هسته ای برجام متعهد خواهد بود.
 جناب بعیدی نژاد در توئیتر این خبر مسرت بخش را پخش کردند که ای ملت 

چه نشسته اید که انگلستان نه قرار است تحریم جدیدی تصویب کند و نه قرار است 
که به برجام پایبند نباش��د حتی اگر از اتحادیه اروپا هم خارج ش��ود از برجام نمی شود!!! 

نمی دانیم انتظارشان بعد از نوشتن این پیام از ملت چه بوده است، شاید انتظار داشتند که 
ملت برای او و همکاران جیغ و دست و هورا بکشند!!! اما... ای کاش جناب مذاکره کننده ارشد 
تیم هسته ای کشور این را نیز می گفتند که تاکنون بدون وضع قوانین تحریمی جدید و البته 
خارج نش��دن از برجام، انگلستان دقیقا کدام یک از تعهداتش را انجام داده؟! تعهدات بانکی 

برجامی را اجرا کرده یا قرارداد نفتی کنسرسیوم بین المللی پرگس نتیجه داده است؟!

پیگیری وعده
کشف جدید! 
غالمعلی حدادعادل عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: در کنار جنگ اقتصادی 
دشمن جنگ رسانه ای به راه انداخته، البته هرچه دایره اقتصادی را تنگ تر می کند، دایره 
جنگ رسانه ای را بازتر می کند و برخی با تصمیمات غلط خود نیز به این جنگ کمک 

می کنند. دشمن می خواهد با جنگ اقتصادی ایران را از پای درآورد.  تسنیم
 جناب حدادعادل درباره دشمنی های دشمن گفته اند، چیزی که رهبر معظم 

انقالب هم بارها به آن اشاره کردند و فرموده اند که کار دشمن دشمنی است. اما او نگفته  
است که در مقابل این دشمنی به عنوان فردی که مسئولیت های مهمی در کشور دارد چه 
راهبردی را اتخاذ کرده و به مسئولین هم طراز خود و حتی به مردم در قبال این دشمنی ها 
چه توصیه   هایی دارد! در واقع حداد عادل در نخس��تین صحبت های سال جدید بدیهاتی را 
بیان کرد، بدون اینکه راهبردی را در مواجه با آن پیشنهاد دهد که امیدواریم در ادامه سال 

کمتر از اینگونه اظهارنظرهای بدون راهبرد از مسئولین کشور بشنویم.

تلنگر
تَکرار یا باز تعریف منافع ملی؟!

رسول منتجب نیا فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: باید بدانیم با بخشنامه و 
موعظه وحدت امکان پذیر نیست بلکه یا باید از طریق تفاهم و تضارب افکار یا رای گیری 
این کار را بکنیم که برای انجام هر یک از این کارها باید منافع ملی را در ابتدا تعریف 
کنی��م. ما چاره ای جز این نداریم که همه صاحب نظران روی این موضوع کار کنند و 

منافع مشترک ملی را علی رغم دیدگاه های مختلف به دست بیاورند.  ایلنا
 یک خس��ته نباشید جانانه به جناب منتجب نیا بگوییم که علی رغم اینکه تاکنون 

منافع ملی را نمی شناخت اما همیشه جزو افرادی است که هم درباره موضوعات مختلف صحبت 
کرده است و هم مسئولیت داشته!!! حاال باید ما سوال کنیم که براساس کدام منافع یا منافع چه 
شخص و گروهی سخنرانی داشتید؟! منافع ملی کالن تعیین می شود که حتی با تغییر ساختار 
سیاسی هم کمتر دست خوش تغییر قرار  گیرد، پس صحبت شما را اینطور برداشت کنیم که 

الزم است منافع ملت را برای شما تَکرار کنیم یا به نظر شما باید منافع را بازتعریف کرد؟!

احزاب

 دولت آمریکا بزرگ ترین نقض کننده 
 حقوق بشر در دنیا است
بنده عرض میکنم هر کس دیگری ]هم [ درباره ی 
حقوق بشر حرف بزند، آمریکایی ها حق ندارند درباره ی 
حقوق بشر حرف بزنند؛ ]چون [ دولت آمریکا بزرگ ترین 
نقض کنن��ده ی حقوق بش��ر در دنیا اس��ت؛ نه ]فقط[ 
دیروز، ]بلکه[ همین امروز، همین حاال؛ اینها کس��انی 
هس��تند که رژیم غاصب صهیونیس��تی به پشتوانه ی 
اینها و پشت گرمی اینها است که دارد این همه شرارت 
در این منطقه میکند. فلس��طین در چه وضعی است؟ 
فلس��طینی ها در چه وضعند؟ غّزه در چه حالی است؟ 
احوال مردم غ��ّزه را مردم دنیا نمیدانند؟ بیماِر محتاج 
درمان اضط��راری در آن قطعه ی مظل��وِم زمین، روی 
زمین مانده اس��ت، داروهای ابتدای��ی در اختیار او قرار 
نمیگیرد! چرا؟ چون آمریکا پشت سر رژیم صهیونیستی 
غاصب اس��ت. یک کشوری را، یک مردم مظلومی را از 
اطراف محاصره کنند، راهی به بیرون نداش��ته باشند، 
هیچ امکانی نداش��ته باشند، مریضشان هم روی زمین 
میماند، گرسنه شان هم گرسنه میماند، اّولّیات زندگی 
هم از آنها دریغ داشته میشود؛ اینها ظلم نیست؟ اینها 
تخلّف از حقوق بشر نیست؟ آن وقت اینها شرم نمیکنند 
اس��م حقوق بش��ر بر زبان می آورند؟ این آق��ا اّولی که 
میخواست بیاید، در تبلیغات انتخاباتی پنج شش سال 
قبل، یکی از وعده هایی که به مردم آمریکا داد، این بود 
که زندان گوانتانامو را تعطیل میکند؛ ]االن[ شش هفت 
س��ال گذش��ته، آیا زندان گوانتانامو تعطیل شد؟ اینها 
این جوری اند. ظلم به مردم، حمله ی به مردم، ]آوردن[ 
هواپیماهای بی س��ر نشین در افغانس��تان و پاکستان، 
کش��تار مردم بی گناه، هزاران گون��ه جنایت علیه غیر 
نظامی��ان در مناط��ق مختل��ف، و ش��یوه های جنایت 
ناش��ناخته - که حاال خیلی از جنایات اینها شیوه هایی 
اس��ت که برای مردم دنیا ناشناخته است، بعدها معلوم 
خواهد شد - آن وقت اینها اسم حقوق بشر را می آورند؟ 
ما مّدعی نظ��ام ایاالت مّتحده ی آمریکا و بس��یاری از 
دولتهای غربی هستیم، به خاطر نقض حقوق بشری که 
آنها انجام میدهند. ما مّدعی هس��تیم، ما از آنها سؤال 
میکنیم، ما گریبان آنها را میگیریم در پیش��گاه دادگاه 

افکار عمومی دنیا؛ و آنها جوابی ندارند.
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مخاطب شمایید

درس سیل اخیر برای صداوسیما
عبداهلل گنجی کارشناس مسایل سیاسی نوشت: 
در س��یل اخیر ش��بکه های اجتماعی توس��ط 
صداوس��یما خلع سالح ش��دند. حفظ این الگو می تواند 
س��رمایه اجتماعی سازمان را افزایش دهد.  واقع نمایی و 
پرهیز از کوچک و بزرگ نمایی.  پوشش همه جغرافیای 
سیل زدگی.  عدم سانسور و تمرکز برکانون ها.  دیدن همه 

خدمتگزاران و تالشگران حتی در یک بخش خبری.

 درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی
از صداوسیما

محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی 
نوشت: برای تبریک سال جدید با رئیس محترم 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای 
دکتر فالحت پیش��ه عزیز تماس گرفت��م و از همه چیز 
صحبت ش��د و نمایندگی مردم استان کرمانشاه کافی 
بود تا ایش��ون اش��اره ای به س��ریال "نون،خ" بکنه و از 
اث��رات مثبت این س��ریال در اون منطقه بگ��ه: "آقای 
رنجبران واقعا جای تش��کر داره از این تدبیر صداوسیما 
که چنین س��ریال شیرینی درست کرده از قوم کرد که 
واقعا خیلی جاها مظلوم واقع ش��دند، این سریال از بعد 
امنیت ملی هم اثرات بس��یار مثبتی برای کشور داره و 
بعنوان استاد دانشگاه میگم که این اثرات در دراز مدت 
خودش رو نشون میده" آقای فالحت پیشه از مسئوالن 
سازمان خواست این سریال رو حتما ادامه بدهند: "من 
خواهش می کنم مثل پایتخت برای استمرار این سریال 
فکر کنید تا فصول بعدی اون هم س��اخته بش��ه چون 
م��ردم از قش��رها و قومیت های مختلف از این س��ریال 

بشدت استقبال کرده اند."
بن��ده هم به نق��ل از مدیر محترم ش��بکه یک به 
ایش��ون گفتم که از تهیه کننده و کارگردان خواس��ته 
ش��ده تا طرح خودش��ون برای فصل دوم سریال رو به 
ش��بکه ارائه کنند و آقای فالحت پیشه هم از این خبر 
خیلی خوش��حال ش��د و گفت: "قطعا ما در مجلس از 
ای��ن طرح های خ��وب و اثرگذار حمای��ت می کنیم." 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس یک درخواست 
دیگه هم از سازمان داشت: "خواهش می کنم معاونت 
برون م��رزی س��ازمان هرچه زودتر س��از و کار پخش 
این سریال از ش��بکه آی فیلم رو هم فراهم کنه چون 
مطمئنم روی کردهای کش��ورهای همسایه هم اثرات 
مثبتی خواهد داشت و کال کردهای خارج از کشور هم 

از اون استقبال می کنند."

سیاست مجازی
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ادامه از صفحه اول
س��یل آمد تا امید واهی اعتم��اد به نهادهای 
بین المللی را بار دیگر با خود ببرد، همان نهادهای 
بین الملل��ی ک��ه باره��ا و بارها در محک��وم کردن 
تجاوز عراق به ایران، س��رنگون ک��ردن هواپیمای 
مس��افربری ایرباس، حتی در مواجه با تحریم های 
ضد بشری امریکا در مراودات دارویی با جمهوری 
اس��المی ایران الل ش��ده بودند. س��یلی راه افتاد 
تا یادمان بیندازد آنکه تحریم می ش��ود و آس��یب 
می بیند پیش از همه ملتی اس��ت که چهل س��ال 
پش��ت نظامی که دوس��ت دارد مانده است. سیل 
آمد تا س��یلی بزند و بگوید که ی��ک وقت یادمان 
نرود که باید دست روی زانوی خود گذاشته و بلند 
شویم و از دک و پزهای بین المللی مانند منشور و 
نهادهای به اصطالح حقوق بش��ری توقع همیاری 

نداشته باشیم.
س��یل آمد تا بدانی��م که جز داخ��ل نباید به 
دیگرانی فکر کنیم که شاید در بزنگاه ها و بحران ها 
به کمک مان بیایند، س��یل آمد ت��ا در ناکارآمدی 
کنوانس��یون هایی ک��ه رهب��ر انقالب هم ب��ه آنها 
مش��کوک می گویند ش��ک نکنیم تا باور کنیم نه 
اینستکس راه گشاست و نه اف.ای.تی.اف و پالرمو، 
س��یلی آمد که یادمان بیندازد که اعتماد به غرب 
شاید اش��تباه ترین کاری است که می توانیم انجام 

داده و تکرار کنیم و درس نگیریم.
ماجرا از جایی آغاز می شود که آمریکا علی رغم 
ش��ویی که در توئی��ت پمپئ��و راه انداخت و برای 
کمک به س��یل زدگان ایران اع��الم آمادگی کرد، 
با تحریم امدادرس��انی به سیل زدگان مانع بزرگی 
ب��رای کمک به مردم آس��یب دیده کش��ور ایجاد 
ک��رد تا جایی که حجت االس��الم حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور کش��ور درباره این اق��دام گفته که 
جلوگی��ری از ورود کمک ها به ایران "یک جنایت 
بی سابقه" اس��ت. روحانی چهارشنبه ۱۴ فروردین 
اما با اش��اره به امدادرس��انی نیروهای هالل احمر 

ایران به سیل زدگان کش��ور گفت: »اینکه از ورود 
کمک ه��ای خارجی به ای��ران جلوگیری می کنند 
و هالل احمر ما در این ش��رایط س��خت نمی تواند 
کمک های ارسالی از دیگر کشورها را دریافت کند، 

یک جنایت بی سابقه است.«
اما این در حالی اس��ت ک��ه مایک پمپئو وزیر 
خارجه ای��االت متح��ده، ش��وی بین المللی برای 
تحت تاثیر ق��رار دادن افکار عمومی راه انداخت و 
با انتش��ار بیانیه ای ضمن ابراز همدردی با قربانیان 
س��یل در ایران، بر آمادگی کش��ورش برای کمک 
ب��ه س��یل زدگان از طریق صلیب س��رخ جهانی و 
هالل احم��ر تأکید کرد! پیش��تر نیز وزارت خارجه 
آمریکا ضمن تس��لیت به خانواده قربانیان س��یل  
در ای��ران در توئیتر ش��ویی راه انداخت��ه و اعالم 
کرده بود: ما مانند همیش��ه آماده کمک هستیم، 
همان ط��ور که در س��ایر نقاط جه��ان در اینگونه 

شرایط پیشتاز هستیم.
با این وجود مانعی که آمریکا بر س��ر راه ورود 
کمک های بشردوس��تانه به کش��ور قرار داده است 
غیرقاب��ل انکار اس��ت چراکه مدی��ران و کارکنان 
نهاده��ای بین الملل��ی نی��ز این موض��وع را تایید 
کرده اند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان 
نی��ز با اش��اره به ای��ن روند در توئیت��ر خود اعالم 
آمادگ��ی آمریکا برای کمک به س��یل زدگان ایران 
از طریق صلیب سرخ جهانی و هالل احمر را "خبر 
جعل��ی" خواند و "خبر واقع��ی" را چنین توصیف 
کرد: »براس��اس اظهارات رئیس کمیته بین المللی 

صلیب س��رخ، جمعیت هالل احمر ایران نمی تواند 
هیچ گون��ه مناب��ع مالی را ب��ه دلی��ل تحریم های 
غیرقانون��ی آمری��کا دریافت کند.« ای��ن در حالی 
اس��ت که مقام های آمریکایی تالش دارند به دروغ 
به جهان تأکید کنند، تحریم های این کشور دارو، 
غذا و کمک های انس��انی را هدف نگرفته است اما 
در واق��ع تحریم های امریکا م��ردم را در جمهوری 
اس��المی ایران ه��دف گرفته و انس��انیت را زیرپا 

گذاشته است.
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی در 
بریتانیا نیز به اظه��ارات اخیر وزیر خارجه آمریکا 
در مورد "سوءمدیریت" حکومت ایران درخصوص 
س��یل واکنش نش��ان داده و نوشته اس��ت: »این 
بیانی��ه ش��رم آور در ش��رایطی صادر می ش��ود که 
آمریکا نتوانس��ته برای س��یالب وس��یعی که یک 
ماه اس��ت چند ایالت بزرگ آمریکا را در بر گرفته 
راه حل��ی بیابد.« روحانی نیز در دیدار رهبر انقالب 
با ش��ماری از مسئوالن مضمونی مش��ابه را تکرار 
ک��رد و گفت: »روس��یاهان هنوز ق��ادر به جبران 
خسارت های س��یل چند ماه قبل آمریکا نیستند، 
ام��ا همه خواهند دید که در ای��ران عزیز، مردم و 
مس��ئوالن در کن��ار یکدیگ��ر ویرانی ه��ا را دوباره 

خواهند ساخت.«
در روزه��ای گذش��ته ش��ماری از نهاده��ای 
بین المللی همچون س��ازمان ملل و برخی کشورها 
از جمل��ه آلم��ان، بریتانیا و ترکی��ه برای کمک به 
س��یل زدگان ایران اعالم آمادگ��ی کرده اند که به 

دلیل تحریم امداد به سیل زدگان با مشکل مواجه 
ش��ده اند و نمی توانند کمک ه��ای خود را از طریق 

سیستمهای مالی به ایران ارسال کنند. 
ماریا ویوتی رئیس دفتر دبیرکل سازمان ملل، 
در تماس��ی تلفنی با اس��حاق آل حبیب سرپرست 
نمایندگ��ی دائم ای��ران در این نه��اد بین المللی، 
ابراز هم��دردی آنتونیو گوترش دبیرکل س��ازمان 
مل��ل با "دولت و ملت ایران" را در رابطه با س��یل 
اخیر ابالغ کرده اس��ت. خان��م ویوتی همچنین بر 
آمادگ��ی دبی��رکل س��ازمان ملل ب��رای "هرگونه 
همکاری و مس��اعدت" از سوی این سازمان تاکید 
کرده اس��ت. به گزارش این رس��انه ها، رئیس دفتر 
دبیرکل س��ازمان ملل مس��تثنا ب��ودن کمک های 
انسان دوس��تانه از هرگون��ه تحریم��ی را "بدیهی" 
دانس��ته اس��ت اما در رفع مسدودی حساب هالل 

احمر اقدامی عملی نکرده است!
اوگوچ��ی دانیل��ز نماین��ده "برنامه توس��عه" 
سازمان ملل متحد در ایران نیز اعالم کرد که تیم 
س��ازمان ملل "از نزدیک" شرایط سیل در ایران را 
رصد کرده و چنانچه دولت ایران درخواست دهد، 
ای��ن تیم حمایت ه��ای الزم را از تالش های دولت 
بعمل خواهد آورد. اما این س��ازمان فراموش کرده 
که باید بدون درخواس��ت به کمک انس��انی خود 

بپردازد البته اگر امریکا اجازه دهد! 
جمعی��ت هالل احمر ترکیه نی��ز پنج کامیون 
محموله بشردوس��تانه ش��امل چادر، ملحفه، پتو، 
ظروف آشپزخانه و چراغ های خوراک پزی به ایران 

ارس��ال کرده که یکشنبه گذش��ته از مرز بازرگان 
وارد کشور شده که قرار بوده پس از مساعد شدن 
ش��رایط جوی تحویل هالل احمر اس��تان گلستان 

شود.
ام��ا بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت خارجه 
ای��ران نی��ز گفته ب��ود: با توج��ه به بلوک��ه بودن 
حس��اب های هالل احم��ر هیچ ش��هروند خارجی 
یا ایرانی مقی��م خارج نمی توان��د کمکی به مردم 
س��یل زده ارس��ال کند. نهادهای امداد رسان مثل 
صلیب س��رخ و هالل احمر در روزهای اخیر اعالم 
کرده اند نمی توانند کمک های خود را به هالل احمر 
جمهوری اسالمی ارس��ال کنند و آمریکا در صدد 
ممانع��ت از ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه به 

مردم سیل زده است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: معموال 
حت��ی در ش��رایط س��خت و اضط��راری تم��ام 
سیس��تم های بانکی مس��دود نمی ش��ود و امکان 
ارسال کمک های بشردوس��تانه و انسانی به مردم 
از طریق نهادهایی مثل صلیب س��رخ و هالل احمر 
فراهم می ش��ود ام��ا آمریکا در ی��ک رویکرد ضد 
انس��انی و ظالمانه تمام مسیرهای کمک رسانی به 

مردم سیل زده را مسدود کرده است.
گرچه که به عقیده اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری »کش��وری که این همه ثروت 
دارد دس��تش را ب��رای کم��ک دراز نمی کند.« اما 
همین یک اتفاق می تواند س��ندی جدید باش��د تا 
ثاب��ت کند وقتی امریکا به راحت��ی می تواند بدون 
هی��چ دغدغه ای اقدام ضد انس��انی انج��ام داده و 
تحت فش��ار نباشد هیچ کنوانس��یون و معاهده ای 
ه��م نمی توان��د مانعی ایج��اد کند که م��راودات 
مال��ی ایران ب��ا اروپا بدون رضای��ت امریکا صورت 
گی��رد، پس همچن��ان باید به اصرار به پیوس��تن 
به کنوانس��یون ها برای برقراری ارتباط مالی شک 
داش��ت و برای بهبود شرایط روی کمک داخلی ها 

حساب کرد و بس.

وقتی امریکا امدادرسانی به سیل زدگان را هم تحریم می  کند؛

توهم کارگشایی اف.ای.تی.اف را سیل برد
سند جدید بی اعتمادی به غرب


