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یکماههسیلزدگانبهخانههایخودبرمیگردند
شهاب الدین بی مقدار یک عضو کمیسیون شوراها  با اشاره به حضور اسماعیل 
نجار در جلس��ه این کمیس��یون گفت: آقای نجار با اشاره به وضعیت استان های 
سیل زده توضیحاتی را ارائه داد و گفت که ۲۵۰ هزار نفر نیازمند اسکان هستند 

و یک ماه طول می کشد که تا دوباره به مناطق خود بازگردند.   ایلنا
 یادمان نرفته که در زلزله بم، ورزقان و کرمانشاه هم وعده هایی برای بازگشت 

به شرایط طبیعی در کمترین زمان ممکن داده شد اما متاسفانه با گذشت چند سال هنوز 
هم شرایط عادی نشده و به جز جبران نشدن خسارات مادی شرایط روحی مردم این منطقه 
از میزان نا امیدی و حتی خودکش��ی گواه این امر اس��ت، امیدواریم درباره س��یل زدگان این 
وعده در زمان مقرر محقق ش��ود، جناب نجار و جناب نماینده باید بدانند که از همین امروز 
روزشماری می کنیم تا وعده  محقق شده  آنها را برای دلگرمی مردم منتشر کنیم، پس یک  ماه 

منتظر می مانیم تا سیل زدگان را بر سر زندگی روزمره شان قبل از سیل، ببینیم. 

پیگیری وعده
موجسواری

محمود صادقی عضو فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی گفت: تبدیل 
سیل به مس��اله ای سیاسی و موج سواری بر مشکالت مردم به نفع هیچ جناحی 
نیس��ت؛ مردم در مدیریت بحران نه فقط قوه مجریه که همه دستگاه های نظام 
را مسئول می دانند. سیاسی کردن مساله سیل به نفع مردم نیست؛ ما هم قبول 

داریم که ضعف ها و کاس��تی هایی وجود دارد، اما این ضعف ها فقط به قوه مجریه 
محدود نبوده و مجموعه نهادها و دستگاه های نظام را شامل می شود.  ایرنا

 اما صادقی باید بداند که از روزی که حس��اب هالل احمر توس��ط امریکا مسدود شد 
س��یل ما سیاسی ش��د، از روزی که عده ای به جای انجام فعالیت هایشان بی تفاوت به اتفاق 
رخ داده ب��ه گ��ردش و تعطیالت عی��د ادامه دادند و به جای آنها نیروهای مس��لح وارد گود 
کمک رس��انی به مردم ش��دند ماجرا سیاسی شده اس��ت. ضمن آنکه نباید به صرف سیاسی 

نکردن کمک به سیل زدگان از قصورکنندگان پاسخی نخواست.

گفت، نگفت
همواریموانعتولیدکجاست؟!

محمدعلی پورمختار با اش��اره به لوایح و طرح هایی که در یک س��ال گذشته 
مورد تصویب مجلس شورای اس��المی قرار گرفت، بیان کرد: خانه ملت در راستای 
حل مشکالت و معضالت جامعه اقدامات خوبی را در سالی که گذشت مانند رفع 
مشکالت حوزه کشاورزی، تأمین غذا و امنیت غذایی، تعیین تکلیف  برخی حوزه ها 

از جمله طرح نظام س��المت، کمک به کارآفرینان،  پرداخت یارانه ها و  تسهیالت 
به بانک ها و  دولت انجام داد. مجلس به صورت تکمیلی طرح حمایتی را برای افزایش 

تولید در کشور انجام داد و سعی کرد راه را برای تولید هموار کند.  ایلنا
 با همه احترامی که برای مجلس شورای اسالمی قائل هستیم اما الزم است از جناب 
پورمختار بپرسیم که دقیقا چه طرح  هایی را برای کمک به تولید داشتید و این طرح ها چقدر 
به رونق تولید در میدان عمل کمک کرده  اس��ت؟! اگر این رویه درس��ت طی ش��ده بود چرا 

تعدادی از کارخانه ها و تولیدی ها در طول مجلس دهم ورشکست شده اند؟!

وتوش بدون ر

ترکیبسازمانمللمعیوباست
متأسفانه ترکیب سازمان ملل متحد معیوب است 
و زورگوتری��ن قدرت های دنیا که دارای س��الح اتمی و 
س��ابقه ی استفاده از آن نیز هس��تند، بر شورای امنیت 
مس��لط شده اند. مسئله ی سوریه مسئله ی بسیار تلخی 
اس��ت که نتیجه ی آن، قربانی شدن مردم بی گناه این 
کشور است. جمهوری اسالمی ایران براساس اعتقادات 
و آموزه ه��ای دینی خود، آم��اده ی هرگونه تالش برای 
حل بحران سوریه است.اما حل بحران سوریه یک شرط 
طبیعی دارد که عبارت است از جلوگیری از ارسال سالح 
به گروه های بی مسئولیت داخل سوریه. وجود سالح در 
دس��ت دولت سوریه طبیعی اس��ت، زیرا دولت سوریه 
مانند هر دولتی ارتش دارد.حقیقت تلخ در مورد سوریه 
این اس��ت که مجموعه ای از دولت ها، گروه های مخالف 
دولت س��وریه را به جنگی نیابتی از طرف خودش��ان با 
دولت سوریه وادار کرده اند و این جنگ نیابتی، واقعیت 
امروز بحران س��وریه است.همین دولت هایی که جنگ 
نیابتی را در س��وریه به راه انداخته ان��د، مانع از اجرای 
طرح آقای کوفی عنان نیز شدند و نگذاشتند این طرح 
به نتیجه برسد.تا زمانی که این نقشه ی بسیار خطرناک 
از طرف برخی دولت ها  در س��وریه ادامه داش��ته باشد، 

وضعیت سوریه تغییری نخواهد کرد.
امریکایی ه��ا اطالع کامل دارند ک��ه ایران به دنبال 
سالح هسته ای نیست و فقط به دنبال بهانه جویی هستند.

آژانس براساس مقررات خود موظف است از لحاظ علمی 
و فنی به جمهوری اسالمی ایران کمک کند، اما آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نه تنها این کار را نکرده، بلکه دائماً 
کارشکنی می کند. توقع این بود که سازمان ملل سریعاً 
با تهدید هس��ته ای ایران از جانب مقام درجه اول دولت 
آمریکا مقابله کند.در مورد موضوع »خلع س��الح اتمی« 
مالحظ��ه ی هیچ قدرتی را نکنید و از فرصتی که اکنون 

برای شما فراهم شده است، به درستی استفاده کنید.

دیدار بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد 
با رهبر انقالب
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مخاطب شمایید

چراهیئتدولتجلسهاشرا
درمناطقسیلزدهبرگزارنمیکند؟

علی علیزاده تحلیلگر مس��ائل سیاسی نوشت: 
نمی گوییم چون دولتی ها تا کمر در آب نرفتند 
کمک نکردن��د. می گوییم جهان را تصاویر می س��ازند. 
می گوییم »مدیریت فض��ای روانی و عاطفی« بحران به 
اندازه مدیریت آب و برق و راهش مهم است. چرا هیات 
دولت جلسه اش را در مناطق سیل زده برگزار نمی کند تا 

این تصویر را تقویت کند که سیل زدگان تنها نیستند؟

انتقامازسپاهحقمسلمآمریکاست!
علیرض��ا زاکان��ی مس��ئول مرک��ز اندیش��ه و 
همفکری راهبردی سازمان بسیج مستضعفین 
و نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی نوشت: انتقام 
از س��پاه پاسداران حق مس��لم آمریکا است چون مانع 
تجزی��ه ای��ران ش��د، در دفاع مقدس درخش��ید، هفت 
تریلی��ون دالر آمری��کا ب��رای غ��ارت غ��رب آس��یا را 
بی خاصی��ت ک��رد، ترام��پ را در تحری��م اقتصادی با 
پروژه های��ی مثل س��تاره خلیج فارس ناامی��د نمود، با 
توسعه پهباد، موشک و دفاع مردمی ضامن امنیت شد.

نفوذی ها و جاسوس های آمریکایی و صهیونیستی را 
شناسایی و دستگیر کرد، در زلزله و سیل خدمتگزاری 
اجتماعی و نوکری مردم ایران را نمود، با جهاد فرهنگی 
به تعمیق باورهای م��ردم بویژه جوانان پرداخت ومانع 
انحراف انقالب ش��د، و... لذا از نظر ترامپ تحریم سپاه 

پاسداران حق مسلم آمریکاست.

واکنشدبیرشورایاطالعرسانیدولت
بهتوهیناستاندارخوزستانبهیکشهروند

علیرضا معزی دبیر شورای اطالع رسانی دولت 
نوش��ت: هرق��در ه��م که خس��ته باش��یم از 
مدیری��ت مردافک��ن و فرسایش��ی ابَربح��ران  س��یل 
خوزس��تان، هرقدر هم که گالیه و اعتراض  ش��هروند 
گرفت��ار ایران��ی را قیاس��ی نادرس��ت ب��ا بزرگتری��ن 
دس��تاوردهای منطقه ای ایران بدانیم، بازهم مس��ئول 
نظ��ام که خ��ادم مردم اس��ت ح��ق ن��دارد اینچنین 

مردخوزِی مظلوم و آسیب دیده را از خود براند.

میزانکمکهایمردمی
بهحسابهاللاحمراعالمشد

علی اصغر پیون��دی رئیس جمعیت هالل احمر 
نوش��ت: ۷۲ میلی��ارد و ۹۴۴ میلی��ون تومان 
مجموع واریز مستقیم به حساب مشارکت های مردمی 
جمعیت  هالل احمر تا ۱۹ فروردین است. این رقم جز 
اعتماد مردم به نهادی که در نهایت متعلق به خودشان 
است را نش��ان نمی دهد. گزارش شفاف اختصاص این 

مبلغ به مردم آسیب  دیده را ارائه خواهیم داد.

سیاست مجازی
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در حال��ی که امری��کا با اقدام  حس��اب درحـــاشیه خ��ود  غیرانس��انی 
هالل احم��ر ایران را مس��دود کرده اس��ت اتحادیه 
اروپا و س��ازمان های بین المللی به جای اعتراض به 
این اقدام غیرقانونی و غیرانسانی امریکا در اقدامی 
شوک آور تحریم های ایران را تمدیدکردند، در کنار 
این س��ازمان ملل هم وعده ایجاد کانال مالی برای 
کمک به س��یل زدگان را داده!! اقدامی که بیشتر به 
نظر ش��ویی برای فرار از پاسخگویی در قبال افکار 
عمومی به جهت اقدام غیرانسانی امریکا در تحریم 
کمک کنندگان به سیل در جمهوری اسالمی ایران 

می تواند تلقی شود.

اتحادیهاروپاوتحریمهاییکهتمدیدشد
در حال��ی ک��ه هن��وز برخی در ش��ش و بش 
اعتماد به اروپا و رویه متفاوت این اتحادیه نس��بت 
به ایران در مقایسه با امریکا مانده اند، اروپا به محض 
تحریم غیرانس��انی امریکا برای ممانعت از کمک به 
سیل زدگان در کشور، تحریم های ایران را برای یک 
س��ال دیگر تمدید کرد تا نشان دهد که خیال رویه 
متفاوت اروپا از امریکا یک توهمی خوش بینانه بیش 
نیست، توهمی که باید به ضرب سیلی های پی درپی 
از هوش برخی بیرون برده ش��ود تا مانند بالیی که 
س��یل بر س��ر مردم آورد، با اعتمادی نابه جا بالیی 
بر س��ر همه مردم در کش��ور نی��اورد. در خبرهای 
روز گذش��ته آمده بود که ش��ورای اتحادی��ه اروپا، 
تحریم های حقوق بشری علیه ایران را برای یک سال 
دیگر تمدید کرد. در بیانیه شورای اتحادیه اروپا در 
این خصوص آمده  اس��ت: »امروز، شورا تحریم های 
اعمال شده علیه برخی شهروندان و مسئوالن ایرانی 

را تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۰ تمدید می کند این تحریم ها 
که در پاس��خ به نقض حقوق بش��ر در ایران است و 
شامل مواردی مانند ممنوعیت سفر و مسدود شدن 
دارایی های ۸۲ فرد و یک نهاد می شود.« این بیانیه 
می تواند آب پاکی را روی دس��تان خوش خیاالن و 
سینه چاکان کنوانسیون های مشکوک ریخته و بیش 
از پیش ماهیت ایران ستیزی اروپایی ها را عیان کند، 
ماهیتی که براس��اس بنیان جمهوری اس��المی در 
س��ر اروپایی که عادت به چپاول و غارت و استعمار 
داش��تند ایجاد ش��ده چراکه مبارزه با اس��تبداد و 
استعمار و چپاول بیگانگان مسیری است که انقالب 
در جمهوری اسالمی ایجاد کرده است، مسیری که 
نه تنها امریکا به دنبال تغییر دادن آن اس��ت بلکه 
اروپا هم این روزها بسیار علنی تر این ماجرا را نشان 
داده و ثابت کرده است که خواست متفاوتی نسبت 

به امریکا ندارد.

لبخندهاییکهخشکمیشود
دولت تدبیر و امید شاید نسبت به دیگر دولت ها 
و دولت قبل از خودش بیش��ترین توجه به غرب را 
از خود نش��ان داده و در مقابل کمتر به همسایگان 
و دوس��تان اس��تراتژیک توجه کرده بود، سیاس��ت 
خارجی جمهوری اس��المی در 6 سال اخیر بارها و 
بارها لبخند ملیحش را به غربی ها زده و از قدم زدن 
در کن��ار راین تا فرش قرم��ز انداختن برای حضور 
فابیوسی که ایدز را پیش از این به هموفیلی  ها هدیه 
داده بود، در کارنامه دارد اما متاس��فانه ش��اید جزو 
دولت هایی اس��ت که بیشترین بی مهری ها در قبال 

توجه ها و لبخندها دریافت کرده است، از نیمه کاره 
رها کردن قراردادهایی که میلیاردها دالر خس��ارت 
بر دستمان گذاشت، مثل توتال و پژو و بوئینگ و... 
تا به هم زدن بازی برجامی که عده ای متخصص آن 
را نوشته بودند و به عقیده تیم مذاکره کننده ایرانی 
کسی نمی توانست خالفش عمل کند! که خالفش 
عم��ل کردند و نادیده گرفتن��د و حتی از آن خارج 
شدند و تحریم ها هم به جای برداشته شدن تشدید 
شد! اما ش��اید تیر خالص دست کشیدن از خوش 
خیالی را س��یلی زد که این روزها بس��یاری را اسیر 

خود کرده است. 
سیل که جاری ش��د ماهیت ضد انسانی اروپا و 
امریکا بیشتر از پیش عیان شد، با جاری شدن سیل 
امریکا حساب هالل احمر را مسدود و نیروهای مسلح 
را که کمک به سیل زدگان را پیشه کرده بودند تهدید 
ب��ه تحریم! کرد، اروپا هم در کنار امریکا به جای گله 
از اقدام غیرانس��انی هر چند کمک های محدود را با 
هواپیمای خاص آن هم به صورت تک کش��وری به 
جای کمکی هماهنگ به سمت ایران ارسال کرد اما 
در اقدامی هماهنگ به جای برخورد با امریکا ایران را 
تحریم کرد تا فاتحه دستاوردی را که تدبیر و امید آن 
را تنها برداشتمان از برجام می خواند خوانده و ببینیم 
که اروپا در ایران ستیزی دست کمی از امریکا ندارد. 
تا لبخندها بر لب خشکیده و قدم های همراه شده در 

راین را با تامل بیشتری بنگریم و تقبیح کنیم.

باامیدناامیدشدهبهسازمانمللچهکنیم؟!
اما امی��دی دیگر بود که آن هم ناامید ش��د، 

امیدی به نام نهادهای بین المللی وجود داشت که 
ابتدا ق��رار بود حق ملت را در برج��ام با قطعنامه 
صادره پیگیری کند! که نکرد وگرنه امریکا از برجام 
خارج و اروپا به جای عمل به تعهد متوقع نمی شد! 
ام��ا در این مس��یر به جز رای دیوان دادگس��تری 
بین الملل��ی که به جایی راه نب��رد و فقط برگه ای 
شد که بدون پشتوانه در دستمان است! عایدی ای 
نداش��تیم. حاال باز هم از س��ازمان مل��ل رفتاری 
عجیب را تماش��ا می کنیم رفتاری که می تواند به 
خوش بین��ان بگوید که آنچه باعث ش��د عده ای را 
با انگهایی مانند »کاس��ب تحریم« و »تندور« و... 
بخوانید آینده نگری و شناخت دقیق آنها از ماهیت 

وابسته به استکبار این نهادها بوده و بس! 
بر همین اساس در اقدامی عجیب سازمان ملل به 
جای صدور قطعنامه و تحریم نامه به دلیل اقدام ضد 
انسانی امریکا در مسدودسازی حساب هالل احمر در 
شویی بین  المللی اظهار کرد که مسیر مالی جدایی را 
برای کمک به سیل زدگان می گشاید!!! تا خودش را 
به نشنیدن و ندیدن این اقدام خالف انسانیت امریکا 
زده و به نوعی با این اعالم، شویی راه انداخت تا نزد 

افکار عمومی خود را تبرئه کند!
بر همین اس��اس روز گذش��ته اوگوچی دنیلز 
هماهنگ کننده مقیم س��ازمان متحد، در نشس��ت 
خب��ری با موضوع مناطق آس��یب دیده از س��یل و 
بهره گی��ری از کمک های بشردوس��تانه بین المللی 
ک��ه ب��ه میزبانی وزارت کش��ور برگزار ش��د گفت: 
»س��ازمان ملل ی��ک کانال مالی بانکی مش��خصی 
را ب��رای کمک های نقدی به ایران تاس��یس کرده 

است.کانال مالی مشخصی را سازمان ملل توانسته 
تاس��یس کند که کمک های مالی نقدی را به ایران 
برس��اند این نتیج��ه تالش هایی اس��ت که در مقر 
سازمان ملل توس��ط همه آژانس های این سازمان 
شده است و مقام های درجه اول سازمان ملل موفق 
شدند کمک ها را از طریق این کانال مالی به ایران 
برس��انند.« اما او نگفت که چرا امریکا و اقدام ضد 

حقوق بشری اش را تقبیح نکرده است!
دنیلز تصریح کرد: »بخشی از اقالمی هم که به 
ایران می رس��د به این صورت است که سازمان ملل 
از خارج خریداری می کنند و به ایران می رس��انند و 
نمونه هایی هم مثال زده شد که از طریق هوایی به 
ایران وارد می شود.« اما نگفت چرا باید زیر بار تحریم 

انسانیت برود و سازمان ملل را بی آبرو کند؟!
وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا دبیرکل 
س��ازمان ملل در م��ورد تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ایران س��کوت کرده اس��ت اظهار داشت: »سازمان 
ملل در گذش��ته از توافق هس��ته ای ک��ه با ایران 
ص��ورت گرفته و اینکه ایران ب��ه این توافق پایبند 
بوده است به صورت مکرر حمایت خودش را اعالم 
کرده اس��ت.« اما نگفت در ورطه عمل چه اقدامی 

برای حمایت از ایران انجام داده است؟!
هماهنگ کننده مقیم سازمان متحد در تهران 
اضافه کرد: »س��ازمان ملل تأکی��د می کند که این 
تحریم ها عادالنه نیستند و ظالمانه هستند همینطور 
نقش��ی که دادگاه الهه در ش��کایت ایران از آمریکا 
داش��ته مثبت بوده اس��ت. در پایان بار دیگر تکرار 
می کنم که تمام تالش هایی که برای کمک رسانی 
به ای��ران برای اتفاقاتی که در س��یل افتاده همه با 
حمایت باالترین مقام س��ازمان ملل بوده اس��ت و 

همبستگی خود را با دولت ایران اعالم می کنم.«
اما نماینده س��ازمان مل��ل نگفت که چرا ظالم 
را تحریم نمی کند و س��ازمان ملل به عنوان نهادی 
مستقل اجماعی را برای تحریم ظالم انجام نمی دهد 
تا آبروی خود را حفظ کرده و بتواند امید مظلومان 
جهان باشد نه مورد اتهام درباره نقش تسهیل کننده 

خود در اقدامات ضد انسانی ظالمان و استکباران.

اروپا به جای اعتراض به اقدامات ضد انسانی امریکا ایران را تحریم کرد؛

کمک پیشکش، جیبمان را نزنید!
سیلی های پی درپی برای به هوش آمدن برخی

معاون سازمان انرژی اتمی : 
وژه یو.سی.اف   پر

با تالش متخصصان جوان ایرانی تکمیل شد
مع��اون برنامه  هس��ته ای و نظارت راهبردی  س��ازمان انرژی اتم��ی ایران گف��ت: پروژه دستــــاورد
یو.سی.اف در حالی که چینی ها قرار بوده ۱۱ ساله آن را به اتمام 

برسانند با تالش متخصصان جوان ایرانی سه ساله تکمیل شد.
محمد قنادی مراغه در مراسم گرامیداشت روز فناوری هسته ای 
اظهار داشت: با وجود همه کارشکنی های دشمنان و جنگ تحمیلی 
ام��ا با تالش کارکنان خ��دوم و زحمتکش، نیروگاه اتمی بوش��هر 
به نتیجه رس��ید. وی ب��ا بیان اینکه نیروگاه اتمی بوش��هر یکی از 
افتخارات کشور اس��ت، افزود: تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر 
کارکنان زحمتکش نیروگاه اتمی بوش��هر کاری بسیار ارزشمند و 

واال بوده و همه ایران امروز از برکت آن زحمات بهره مند هستند.
معاون س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران با تأکید ب��ر نقش مهم 
متخصصان داخلی در تکمیل نی��روگاه اتمی تصریح کرد: نیروگاه 
اتمی بوشهر از آرزوهای دیرینه مسئوالن کشور بود که با همکاری 

نیروهای متخصص  داخلی و کارکنان پرتالش به سرانجام رسید.
قن��ادی مراغه راج��ع به فعالیت ه��ای عام المنفعه س��ازمان 
انرژی اتمی گفت: فعالیت های پزش��کی هس��ته ای و فعالیت در 

زمینه کش��اورزی بخش��ی از اقدامات مؤثر س��ازمان است که در 
س��ال های اخیر اوج گرفته است. وی با گرامیداشت ۲۰ فروردین 
روز فناوری هس��ته ای در کشور ابراز کرد: در تاریخ ۲۰ فروردین 
۱۳۸۲ با تالش متخصصان داخلی، پروژه یو.س��ی.اف افتتاح شد 
و ۳ سال بعد پروژه دستیابی ایران به فناوری غنی سازی اورانیوم 
به هم��ت بلند متخصصان ایرانی افتتاح و به همین مناس��بت روز 

۲۰ فروردین روز فناوری هسته ای نام گذاری شد.  تسنیم


