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دشمنیاخیرآمریکاموجبافزایشاقتدارسپاهمیشود
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: اقدام آمریکا 
علیه س��پاه پاسداران با نفوذ و البی صهیونیس��ت ها صورت گرفته است که این 

مسئله موجب افزایش اقتدار سپاه می شود.
سیدحسین نقوی حسینی اظهار داشت: سپاه پاسداران نماد اقتدار جمهوری 

اس��امی ایران در مبارزه با تروریسم اس��ت و قطعاً پاسخ دندان شکنی به این اقدام 
خصمانه آمریکا می دهیم. وی ادامه داد: پشت این اقدامات، البی های صهیونیست هاست 

و علی رغم آنکه همواره صهیونیست ها بر رؤسای جمهور آمریکا تأثیر می گذاشتند، اما امروز 
بیش از هر دوره دیگری صهیونیست ها بر کاخ سفید حاکم هستند.

وی متذک��ر ش��د: ترامپ این روزها فق��ط به دنبال تحقق اقدام��ات مورد نظر رژیم 
صهیونیس��تی است که به رس��میت ش��ناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل توسط 

آمریکا و الحاق بلندی های جوالن به خاک اسرائیل موید این مسئله است.  مهر

نظرگاه
فراکسیون»مقابلهباتحریمها«درمجلستشکیلمیشود

عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس شورای اس��امی از تهیه طرحی 
برای تشکیل فراکسیون مقابله با تحریم ها در مجلس شورای اسامی خبر داد.

محمدعلی پورمختار درباره اقدامات مجلس برای مقابله با تحریم ها، اظهار داشت: 
مجلس قطعاً در این عرصه نقش بسیار مهمی دارد و باید قانونگذاری کرده و دولت و 

قوه قضاییه را مکلف کند تا اقدامات متقابلی علیه کشورهایی که ایران را مورد تحریم 
قرار می دهند، انجام دهند. همچنین الزم است اقداماتی برای دور زدن تحریم ها در دستور 
کار قرار گیرد که برای محقق شدن این مسئله هم مجلس باید مجوزهایی را صادر کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه چندی پیش مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه مقابله 
با تحریم ها مخالفت کرد، متذکر شد: بر این اساس ما به دنبال تشکیل فراکسیون مقابله 
با تحریم ها در مجلس هس��تیم چراکه معتقدیم تحریم ها همه جانبه است و نمی توان آن 

را صرفاً در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار داد.  مهر

فراکسیون
اتحادملیایجادشدهدرحمایتازسپاهبیسابقهاست

عضو ش��ورای عال��ی انقاب فرهنگی با اش��اره به اقدام اخی��ر دولت آمریکا 
علیه س��پاه پاس��داران افزود: اتحاد و انسجام ملی ایجاد شده در حمایت از سپاه 

پاسداران از ابتدای انقاب اسامی بی سابقه است.
علی اکبر والیتی اظهار داشت: باید برای تحوالت جدید در منطقه آماده شویم. 

وی با اش��اره به اقدام اخیر دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران افزود: اتحاد و انسجام 
ملی ایجاد شده در حمایت از سپاه پاسداران از ابتدای انقاب اسامی بی سابقه است.

عضو شورای عالی انقاب فرهنگی ادامه داد: در حادثه سیل اخیر که موجب خسارات 
فراوانی به کشور شده انسجام و اتحاد ملی به خوبی مشاهده می شود. والیتی تاکید کرد: 
س��پاه پاس��داران انقاب اسامی در کنار س��ایر نهادها در میدان امداد و کمک رسانی به 
هموطنان سیل زده حضور دارد و مردم به خوبی این موضوع را متوجه هستند و قدردان 

نهادهای خدمتگزار هستند.

دیدگاه

همدلیدستورینیست
همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری 
نیست که کسی دس��تور بدهد که مردم همدلی کنید، 
مردم هم بگویند چش��م، این همدلی نمیشود؛ همدلی 
مثل یک گل اس��ت، مثل یک نهال و بوته ی گل است، 
باید نهال را نشاند در زمین، بعد از آن مراقبت کرد، آن را 
آبیاری کرد، از لطمه زدن به آن باید جلوگیری کرد تا این 
همدلی رشد کند؛ بدون این، همدلی نخواهد شد. همدلی 

از هم زبانی هم بهتر است، هم زبانی هم خوب است.
ای بس��ا هندو و ترک هم زبان / ای بس��ا دو ترک 
چ��ون بیگانگان/ پس زبان محرمی خود دیگر اس��ت/ 

همدلی از هم زبانی بهتر است
همدلی الزم اس��ت؛ همدل��ی را باید به وجود آورد؛ 
همدل��ی را باید رش��د داد. این توصی��ه ی من به همه 
اس��ت. االن فرص��ت خوبی اس��ت ب��رای همدلی؛ یک 
ع��ّده ای مخالفند، ی��ک عّده ای اعت��راض دارند؛ خیلی 
خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان 
عاقه مند به منافع ملّی اند، بس��یار خب، یک جمعی از 
مخالفین را از آن افرادی را که ش��اخصند دعوت کنند، 
حرفهای آنها را بش��نوند؛ ای بس��ا در حرفهای آنها یک 
نکته ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان 
بهتر پیش برود؛ اگر چنانچ��ه نکته ای هم نبود، آنها را 
قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسان سازی 
دلها و احساسها، و به تبع آن عملها. به نظر من بنشینند، 
بشنوند، بحث کنند. حاال ممکن است بگویند آقا ما سه 
ماه بیش��تر زمان نداریم؛ خب، حاال سه ماه بشود چهار 
ماه، آس��مان که به زمین نمی آید؛ چه اش��کالی دارد؟ 
کمااینکه آنها در یک برهه ی دیگری هفت ماه زمان را 
عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه 
در این همدلی ها و هم زبانی ها و تبادل نظرها یک وقتی 
گرفته ش��د، چه اش��کال دارد، وقتی گرفته بشود، یک 
خ��رده زمان آن تصمیمات نهای��ی عقب بیفتد؛ طوری 

نخواهد شد. این هم نکته ی بعدی.

بیانات در دیدار مداحان اهل بیت)ع(
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مخاطب شمایید

لرستانکهغزهولبناننیست
پسکجاهستید؟

ویدئویی از یک جوان لرستانی در فضای مجازی 
منتشر شده است در آن او صراحتاً اعام می کند 
که ما معنای برادری را به وضوح فهمیدیم. او خطاب به 
سلطنت طلبان، پهلوی دوستان و ایران دوستان از عملکرد 
آنان انتقاد می کند و این جوان معتقد است عملکرد این 
گروه ه��ا در فضای واقعی با فض��ای مجازی ۱۰۰ درصد 
متضاد اس��ت. او با اشاره به انتقادات این گروه خطاب به 
س��ران نظام برای کمک به مس��لمانان سطح جهان به 
آن ها می گوید: لرستان که دیگر غزه، سوریه و... نیست، 

پس چرا نمی آیید؟ االن کجایید؟!

تالشسفارتایراندرلندنبرایرفع
مشکلتوقفارسالمراسالتایرانیان

حمید بعیدی  نژاد س��فیر ایران در لندن نوشت: 
براس��اس پیگیری انجام ش��ده وزارت خارجه و 
ش��رکت پس��ت انگلیس خ��ود نی��ز از بیانیه ش��رکت 
خدمات  رسانی پستی مذکور شوکه شده  اند و قول داده  اند 
با جدیت به دنبال اصاح فوری این تصمیم باشند. برای 
آرامش هموطنان در صورتی که مشکل ارسال مراسات 
پستی تا اولین روز اداری هفته یعنی دوشنبه حل نشود، 
س��فارت کش��ورمان در لن��دن تا رفع قطعی مش��کل، 
ترتیباتی را برای دریافت نامه های پستی به مقصد ایران 

و تحویل رایگان آنها به پست ایران اعام خواهد کرد.

تامینخسارتهایسیل
عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی 
نوشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه 
مل��ی، ب��رای تامین بخش��ی از خس��ارت های س��یل، 
اجتناب ناپذیر اس��ت. فروش ای��ن منابع، موجب عرضه 
بیش��تر ارز در بازار ش��ده و منابع ریال��ی الزم را تامین 
می کند. برای تس��هیل این فرآیند، بانک مرکزی نقش 
ثبات س��ازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل 
را صرف کنترل هدفمن��د نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا 
خواه��د ک��رد. بانک مرک��زی در س��ال جاری بر تغییر 
ترکیب ترازنامه خود )پایه پولی( تاکید دارد. همزمان با 
کنترل اضافه برداش��ت بانک ها، افزایش خالص ذخایر 
ارزی بان��ک مرکزی ب��ه دلیل تعدیل نرخ ه��ا، افزایش 
ف��روش ارز توس��ط صادرکنن��دگان و... تحقق خواهد 
یاف��ت. این ش��یوه می توان��د منابع ریال��ی الزم جهت 
کارک��رد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رش��د پایه 
پولی را فراهم آورد. در شرایط حاضر افزایش نرخ سود 
کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر 
ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت. قطعا کمک دولت در 
ارائه منظم اوراق در بازار و شکل گیری عملیات بازار باز 

نتایج خوبی را در سال جاری بدنبال خواهد داشت.

سیاست مجازی

LG

LG

سخنگوی ارشد ستاد کل نیرو های مسلح:
یه همچون گذشته ادامه دارد حضور مستشاری ایران در سور

س��خنگوی ارشد ستادکل نیرو های مسلح گفت: حضور ما در عراق و  س��وریه کاما قانون��ی و به دع��وت دولت های آن هاس��ت و تا زمان امنیت و اقتدار
درخواست دولت سوریه و عراق در این دو کشور حضور مستشاری داریم.

سردار ابوالفضل شکارچی اظهار کرد: میزان حضور مستشاری ما در سوریه هیچ فرقی 
نخواهد کرد و این حضور به دعوت دولت سوریه است. وی با بیان اینکه حضور ما در عراق 
و سوریه کاما قانونی و به دعوت دولت های آن هاست، ادامه داد: تا زمانی که دولت سوریه 

و عراق بخواهند ما در این دو کشور حضور مستشاری داریم.
سردار شکارچی درباره قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی 
توس��ط آمریکا اظهار کرد: صحبت های ترامپ درباره تروریس��ت خواندن سپاه حرف های 
کهنه و قدیمی بوده و حالت نمادین و تشریفاتی دارد. وی با بیان اینکه این اقدام نمادین 
آمریکایی ها محصول شکس��ت های پی درپی آنهاست، اضافه کرد: اقدام ترامپ برای ایجاد 

امنی  برای رژیم صهیونیستی است.حاشیه 
سخنگوی ارشد نیرو های مس��لح درباره شعار سال"رونق تولید" 
ادامه داد: نیرو های مس��لح در شعار سال گذشته در خط مقدم و با 
تمام توان پیش رفتند و دس��تاورد های بس��یاری داشتند و در سال 

جدید هم شعار قبلی و هم شعار جدید را محقق خواهند کرد.
سردار شکارچی درباره بیانیه گام دوم رهبر معظم انقاب خاطرنشان 
کرد: نیرو های مسلح بیشتر به دنبال تحقق بیانیه گام دوم بوده 
و از حالت شعاری پرهیز می کنند. نیرو های مسلح در بسیاری 
از فرمایشات و مسائلی که رهبر معظم انقاب می فرمایند، 

با تمام توان برای تحقق آن اقدام می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی  اس��امی درحـــاشیه ش��ورای  مجلس 
گفت: تقلی��د صدا که خود جرم اس��ت و تقلید 

صدای رئیس جمهور هم جرم بزرگی است.
محمدجواد کریمی قدوس��ی با اشاره به صادر 
ش��دن رای ب��دوی پرونده تقلید صدای حس��ن 
روحانی توس��ط حس��ین فریدون، اظهار کرد: در 
دوره مجلس نهم خبری به دست ما رسید مبنی 
بر اینکه آقای حسین فریدون صدای رئیس جمهور 

کشورمان حسن روحانی را تقلید کرده است.
وی اف��زود: وی ابتدا این تقلی��د صدا را در 
تماس ب��ا اداره گمرک ب��رای ترخیص کاال های 
غیرمج��از انج��ام داده بود و گفته ب��ود که چرا 

جلوی ترخیص این کاال ها گرفته شده است.
کریمی قدوس��ی تصریح کرد: وی همچنین 
در تماس دیگ��ری با الهام امین زاده که در زمان 
دولت یازدهم معاون حقوقی ریاس��ت جمهوری 
بود با صدای آقای روحانی به او گفت که سفری 

که به شما گفتم بروید، فعا کنسل است.
وی ادام��ه داد: طب��ق گزارش��ات واصله به 
مقامات عالی رتبه کش��وری مشخص شد که وی 

چندین بار دس��ت به تقلید صدا زده است که در 
نتیجه این موضوع سریعا به روحانی اباغ شد تا 

جلوی این اقدامات برادر خود را بگیرد.
نماینده مش��هد و کات تصریح کرد: اینکه 
ما تذک��ر کتبی محرمان��ه ب��رای رئیس جمهور 
بفرس��تیم و آقای رئیس جمهور ه��م بگوید، بله، 
باش��ه و ف��ان و ما جلوی ای��ن کار را می گیریم 
فایده ای ندارد. چراکه ما وظیفه داریم به عملکرد 

مسئوالن نظارت کنیم.
عضو کمیس��یون امنیت ملی ب��ا بیان اینکه 
طبیعتا هی��چ مجرمی خود را مج��رم نمی داند، 
خاطر نش��ان کرد: بنده به خبرگزاری دانش��جو 
این مس��ائل را ارجاع دادم و بعد از انتشار خبر، 
حس��ین فریدون از بن��ده و خبرگزاری مذکور 
ش��کایت کرد که از آن زمان تا کنون بررس��ی 

این پرونده به طول انجامیده است.
اف��زود:  کریمی قدوس��ی 
دادسرا در آخرین جلسه بررسی 
ای��ن پرونده حک��م منع تعقیب 
ص��ادر کرد ک��ه البت��ه وکیل 
حس��ین فریدون از این حکم 

دادس��را ش��کایت کرد که البته ب��ا حکم دادگاه 
بن��ده و خبرگزاری مذکور تبرئه ش��دیم که رای 
خوب و قاطعی بود. وی بیان کرد: دادگاه بررسی 
درخواس��ت وکیل آقای فری��دون اخیرا با حضور 
هیات منصفه مطبوعات برگزار ش��د که بنده در 
دادگاه حض��ور یافته و س��ند ها و مدارک خود را 
ارائه ک��ردم و گفتم که به عن��وان نماینده ملت 
کاری با حس��ین فریدون ندارم، بلکه با دس��تیار 

ویژه رئیس جمهور که اختیارات دارد کار دارم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسامی افزود: وزارت های امور خارجه و اطاعات 
ملزمند که چنین اطاعاتی را برای ما نمایندگان 
بفرستند، در کمیس��یون امنیت ملی این آرشیو 
اخبار وج��ود دارد، همچنین ن��وار تقلید صدای 
حسین فریدون و س��ایر مدارک تخلفات وی 

در قوه قضاییه وجود دارد.
کریمی قدوس��ی تاکید کرد: بنده 
حکم نهایی و صادر شده را ندیده ام اما 
اگر حکم بر تبرئه بنده داده شده باشد، 
یعنی ج��رم واقع ش��ده، تقلید 
صدا که خود جرم اس��ت و 
رئیس جمهور  صدای  تقلید 
 ه��م ج��رم بزرگی اس��ت.

 باشگاه خبرنگاران

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعالم کرد
یدون مهر تایید دادگاه بر »تقلید صدای رئیس جمهور« توسط حسین فر

ادامه از صفحه اول
ام��ا این رفتارها ب��ه واقع می ت��وان ادعا کرد که 
در کمت��ر نقاط جهان س��ابقه دارد. برای درک بهتر، 
غارت های مردم دنیا که می تواند ناشی از عدم اطمینان 

به هموطنان و مسئوالنشان باشد مرور می کنیم.
جالب توجه اس��ت که در اتفاقات مش��ابه در 
برخی کش��ورها که حتی عدم رس��یدگی به مردم 
مصیبت زده کاما عیان اس��ت هجمه تبلیغاتی از 
ح��د انتقادهای معمول فرات��ر نرفته و بهره برداری 
سیاس��ی و ضدامنیت��ی رخ نمی دهد. برای مثال با 
ای��ن که وق��وع طوفان ها از جمله طوف��ان کاترینا 
امری قابل پیش بینی بوده و س��وءمدیریت حوادث 
بعد از آن به هیچ وجه قابل مقایسه با ذیغ مدیریت 
حادثه ای آنی همچون زلزله نمی باشد؛ با این وجود 
دس��تگاه های تبلیغاتی نه تنه��ا هیاهویی در مورد 
وضعیت اسفناک و نگاه تبعیض آمیز دولت آمریکا 
ب��ه مردم نیواورلئ��ان ندارند بلک��ه حقایق زندگی 
مصیبت ب��ار سیاه پوس��تان این ش��هر را نیز از نظر 

خبری آن طور که شاید و باید پوشش نمی دهد.

غارتهاییپسازکاترینا!
یکی از آش��ناترین مثال هایی که در این مورد 
می توان به آن اش��اره کرد حادث��ه طوفان کاترینا 
در برخ��ی ایالت ه��ای جنوبی آمریکا ب��ود که در 
آن تبعیض آش��کار دولت ب��وش و ادامه این نگاه 
تبعیض آمی��ز در دول��ت اوباما کاما ب��ر جهانیان 

آشکار است.
لوییزیانا یکی از فقیرترین ایالت  های آمریکاست 
و نیواورلئان یکی از شهرهای پرجمعیت این ایالت 
اس��ت ک��ه نزدیک به هفت��اد درصد س��اکنان آن 
سیاه  پوس��تان فقیر بوده و طبقه متوس��ط و باالی 
ش��هر همگی سفیدپوست هستند. »کاترینا« یکی 
از انواع طوفان های گردبادی اس��ت که شدیدترین 
نوع آن در س��ال ۱۹۷۰ در بن��گادش رخ داد که 

موجب مرگ حدود ۵۰۰ هزار نفر شد.
در س��ال 2۰۰۵، این طوفان این بار با سرعتی 
معادل 2۵۰ کیلومتر در س��اعت س��واحل جنوب 
ش��رقی آمریکا و خلیج مکزیک را در هم کوبید و 
در ایالت های می سی  س��ی پی، آالباما و به خصوص 
لوییزیانا خسارات فراوانی به بار آورد؛ موجب مرگ 
۱۶۰۰ نفر شده و حدود ۳۶۰ میلیارد دالر خسارت 
برج��ای نهاد. ضعف مدیریت بحران و حوادث پس 
از طوف��ان به خص��وص در ش��هر نیواورلئان که با 
گذش��ت ۷ س��ال تاکنون نی��ز ادام��ه دارد دولت 
نومحافظه کار بوش پسر را هدف انتقادهای فراوان 

داخلی و خارجی قرار داد. 
»نیواورلئ��ان« پس از طوفان ش��باهت زیادی 
به یک منطقه جنگ  زده داش��ت س��یل گیر شهر 
شکس��ته شده و 8۰ درصد ش��هر به زیر آب و گل 
و الی فرو رفته بود. اجس��اد ب��اد کرده مردگان بر 
روی آب شناور بود. آن روزها »نیواورلئان« بیشتر 
به یک کشور جهان سومی ویران در آفریقا تشبیه 
می شد زیرا که اکثر سفیدپوست های مرفه شهر را 
تخلی��ه کرده بودند و در نتیجه بیش��تر قربانیان از 

س��یاهان بودند. آوارگان بسیاری در این سو و آن 
سو پراکنده بودند که به سختی سر پناه امنی پیدا 

می کردند.
س��اختمان  های عظیم تبدیل به ویرانه شده و 
قتل، غارت، دزدی و تجاوز به وفور روی می داد. در 
حالی که مردم گرسنه برای دریافت کمک التماس 
می کردند، آدم  کش��ان مس��لح تاش های پراکنده 
امدادی موجود را نیز با مشکل مواجه می ساختند. 
خسارات در حدی بی سابقه بود که فرماندار ایالت 
می سی س��ی پی بزرگی تراژدی کاترینا را شبیه به 
بمباران اتمی هیروش��یمای ژاپن در جنگ جهانی 

دوم می دانست.
برای کم��ک و انتقال هزاران نف��ر آواره فقط 
چندی��ن دس��تگاه اتوب��وس و تع��دادی خودروی 
بزرگ وجود داشت. درخواست 4۰ هزار نیرو برای 
کمک رس��انی به دولت داده  شد ولی تنها 2۱ هزار 

نفر اعزام  شدند.
خبرگزاری  ها پس از گذش��ت پنج روز از واقعه  
کاترینا، اولین اخبار از رسیدن آذوقه و کمک های 
دولت��ی ب��ه منطق��ه را مخاب��ره کردند! ش��هردار 
»نیواورلئان« با انتقاد ش��دید از بی  برنامگی دولت 
در امدادرس��انی به آسیب دیدگان گفته بود: »عدم 
کمک دولت باعث ش��ده است تا بسیاری از مردم 
از شدت فقر غذایی و نبود آب آشامیدنی سالم در 

خیابان ها بمیرند«. 
بی س��ابقه بودن کندی امداد رسانی در حدی 
بود ک��ه رئیس جمهور نومحافظ��ه کار وقت، بوش 
پس��ر نیز با پررویی ذاتی خود به آن اعتراف کرد و 
در بازدید کوتاه زمینی و هوایی از منطقه و ش��هر 
فاجع��ه زده نیواورلئان گف��ت: »قول می دهم همه 
چیز درست شود«. اما نه تنها در طول دولت بوش 
هیچ چیز از سوی این نظام تبعیض گر درست نشد 
بلکه دامنه ویرانی ها به دولت اوباما نیز ادامه یافت. 
ام��ا با همه این تفاس��یر نیروه��ای ارتش به جای 
نجات مردم لوییزیانا مش��غول کشتار مردم بی گناه 

در عراق و افغانستان بودند.
با باال گرفتن حساس��یت های بین المللی وزیر 
امور خارجه وقت که یک سیاه پوس��ت دورگه بود 
مجبور ش��د در مقاب��ل انتقاد جهان��ی از عملکرد 
تبعیض آمی��ز نظ��ام آمری��کا در امدادرس��انی به 
سیاه پوس��تان ایالت های طوفان زده واکنش نشان 
داده و بگوید که تبعیض نژادی و نژادپرستی هیچ 
نقشی در کندی امدادرسانی پس از طوفان نداشته 
است! این ادعا در حالی مطرح می شد که در ایالت 
می سی سی پی ۹8 درصد آوارها برداشته شده بود 
ولی در ایالت مجاور یعن��ی لوئیزیانا بخش بزرگی 
از ویرانه ها همچنان دس��ت نخورده بر جای مانده 
بود و در مناطق مربوط به سیاه پوستان اثر چندانی 

از بازس��ازی به چش��م نمی خورد و طی سال اول 
پس از طوف��ان بیش از ۵۰ هزار از بی خانما ن های 
نیواورلئ��ان در اتومبیل های قابل  س��کونت زندگی 
کردن��د. ای��ن بی خانمانی و عدم توج��ه دولت در 
س��ال های بعد هم ادامه یاف��ت به طوری که اوباما 
در سال 2۰۱۰ در مراسم پنجمین سالگرد طوفان 
کاترینا اعتراف کرد که نیواورلئان هنوز بازس��ازی 
نش��ده اس��ت. اوباما در مراس��م پنجمین سالگرد 
طوف��ان کاترینا اعتراف کرد ک��ه نیواورلئان هنوز 

بازسازی نشده است. 

نیواورلئانورسانهها
در هم��ان روزه��ای اول رس��انه های داخلی 
آمریکا برای جلوگیری از افتضاح رسانه ای در برابر 
رس��انه های خارجی تاش کردند خود ابتکار عمل 
در خبر رس��انی را به عهده بگیرند. شبکه  سی.ان.

ان، یک نظرسنجی انجام داد و طبق آن اعام کرد 
۷8 درصد مردم آمریکا معتقدند بوش در کمک به 

بازماندگان کوتاهی کرده است. 
ب��ا توجه به همزمانی طوفان با اش��غال عراق، 
روزنامه ه��ای آمری��کا نیواورلئان را با ش��هر جنگ 
زده و وی��ران بغداد مقایس��ه می کردن��د. تصاویر 
غارت مغازه ها و س��اختمان ها و عربده کشی اراذل 
و اوب��اش ک��ه در نبود نیروی پلی��س جرات اعام 
حض��ور یافته بودند در همه دنیا پخش می ش��د و 
ضربه پذیری امنیت شهری آمریکا را نشان می داد. 
آنچه که در تلوزیون ها دیده می ش��د انبوه سیاهان 
نیواورلئان��ی بود که فریاد می زدن��د که بوش باید 
عراق را رها کند و به فکر کمک به آنها باشد. اما با 
گذشت زمان پرداختن به وضعیت مردم منطقه در 
رس��انه ها کمرنگ تر شد که به نوعی تاثیرپذیری از 

نگاه دولت به مناطق طوفان زده تلقی گردید.
س��یل در نیواورلئان اتفاق بی سابقه ای نبود. در 
س��ال ۱۹۹۵ در نتیجه س��یلی که در نیواورلئان به 
وقوع پیوس��ت ۶ تن کش��ته ش��دند. پس از آن بود 
ک��ه مبلغ ۱۰۰ میلی��ون دالر از بودجه فدرال برای 
ایج��اد صندوقی برای مبارزه با حوادث طبیعی مثل 
طوفان در این منطقه اختصاص داده شد. در جنگ 
ع��راق و برای جبران کمب��ود بودجه دولت بوش در 
وهله اول بس��یاری از بودجه ه��ای مربوط به نواحی 
سیاه پوست نش��ین آمریکا را کم کرد. در نیواورلئان 
نیز این مبلغ به میزان 4۰ میلیون دالر کاهش داده 
شد و در نتیجه زمینه وقوع حوادث سهمناک سال 
2۰۰۵ توسط بوش برای نیواورلئان فراهم شده بود. 
کنگ��ره آمریکا نیز در همان روزهای نخس��ت 
پس از حادثه یک کم��ک ۵/۱۰ میلیارد دالری را 
برای رسیدگی به وضع آسیب دیدگان جنوب این 
کشور تصویب کرد اما در عمل اتفاق خاصی نیافتاد 

و معلوم ش��د که این کار از قبیل تحرکات تبلیغی 
و رسانه ای برای کاستن از شدت انتقادهای داخلی 
و بین المللی بوده اس��ت. اعتراف اوباما در پنجمین 
س��الگرد قربانیان طوفان مینی بر عدم بازس��ازی 

نبواورلئان دلیل محکمی بر این مدعاست
ب��ا وجود پیش بینی های انجام ش��ده در مورد 
رسیدن طوفان به این شهر دولت آمریکا هیچگونه 
اقدامات پیش��گیرانه درخوری در مورد به حداقل 
رس��اندن اثرات طوفان انجام نداد. تا جایی که در 
اثر نقص تدابیر ایمنی الزم برای مواجهه با طوفان 
انفجار بسیار مهیبی در یکی از انبارهای شیمیایی 
ش��هر رخ داد و به دنبال آن آسمان منطقه را دود 
سیاه و آتش فرا گرفت و در کمک رسانی های محلی 
جسته گریخته هوایی مشکات فراوانی ایجاد کرد. 
در اثر عدم پیش بینی های امنیتی مخصوص برای 
بعد از طوفان، غارت گری و چپاول فروش��گاه  ها و 
خانه ها ش��روع شد. این شرایط موجب ایجاد ترس 
و اضطراب بس��یار در مردم فقیر ش��هر ش��ده و بر 
وحشت موجود که طبیعتا از عواقب طوفان وجود 

داشت؛ افزود.
اولیور توماس عضو ش��ورای شهر نیواولئان در 
مورد ع��دم برنامه ریزی های قبلی ب��رای مقابله با 
طوفان گفته بود: »بزرگترین علت ناامیدی ما این 
اس��ت که آنها آمادگی نجات دادن ما را نداشتند. 
سئوال اینجاست که چرا مردم باید غرق می شدند 
و یا بر پشت  بام ها از گرسنگی و تشنگی می مردند؟ 
گذش��ته از آمادگی برای مقابله با طوفان، آنها باید 

 برای نجات مردم هم آماده می شدند«.
کریس��توفر کوپر و رابرت ب��اک دو خبرنگار 
آمریکایی هس��تند ک��ه کتابی با عن��وان ”فاجعه" 
در م��ورد کاترین��ا و نیواورلئان نوش��ته اند. در این 
کتاب آمده اس��ت که مش��کات در نتیجه اهمال 
در اطاع رس��انی رخ داد. کوپر و باک مس��ئوالن 
نیواورلئان را متهم نمی کنند و معتقدند که مشکل 
از کم کاری های واشنگتن نش��ینان بوده اس��ت. اما 
آمارها می گویند، نیواورلئان نسبت به سال 2۰۰۰ 
ح��دود ۱24 هزار نفر از جمعیت خود را از دس��ت 

داده است.

غارتفروشگاهها
وداروخانههایمناطقسیلزدهمالزی

اما ۵ سال قبل بارش باران و وقوع سیل که به 
سونامی کوچکی شباهت داشت در مناطق شمال 
ش��رقی مالزی باعث ش��د بهای برخی از کاالها در 
این مناطق دس��ت کم ۳۰۰ تا 4۰۰ درصد افزایش 
یابد و در برخی مناطق مردم با حمله به فروشگاه ها 

و داروخانه ها به غارت آن ها اقدام کردند.
تارنمای "مالیزیا دایجس��ت" روز سه شنبه به 
نقل از مدیران برخی فروش��گاه ها و داروخانه های 
واق��ع در مناطق س��یل زده فاش ک��رد که مردم با 
هجوم به این مراکز اقام موجود را مورد دس��تبرد 
قرار دادن��د. میزان اقام به س��رقت رفته و غارت 
ش��ده ده ها هزار رینگیت )واحد پ��ول مالزی/ هر 
رینگیت حدود ۱۰ هزار ریال( تخمین زده ش��ده 

است. خبرگزاری رسمی مالزی )برناما( نیز گزارش 
داد بسته شدن راه های ارتباطی با ایالت های شمال 
شرقی مالزی باعث شده است هر لیتر سوخت که 
به��ای آن در بازار ح��دود دو رینگیت )حدود ۵8 
س��نت( اس��ت به ۱۵ رینگیت )چه��ار دالر و 4۱ 

سنت( افزایش یابد.
بهای مرغ در ایالت های س��یل زده از هر کیلو 
هفت رینگی��ت )حدود دو دالر( ب��ه ۳8 رینگیت 
)بیش از یازده دالر( افزایش یافته است.آب معدنی 
و غذاهای کنسرو شده نیز از دیگر اقامی هستند 
که در مناط��ق بحران زده مالزی چند برابر قیمت 

واقعی فروخته می شوند.
"محی الدین یاس��ین" معاون وقت نخست وزیر 
مالزی با طبیع��ی خواندن افزایش بهای کاالها در 
مناطق سیل زده گفت که به دلیل بسته شدن راه ها 
امکان ارس��ال زمینی مواد غذای��ی به این مناطق 
وج��ود ندارد و ارس��ال اقام مورد نی��از با هواپیما 
هزین��ه باالی��ی دارد. وی پیش از ای��ن و هنگامی 
ک��ه "نجی��ب ت��ون رزاق" نخس��ت وزیر مالزی با 
وجود سیل در کش��ورش برای تفریح و تعطیات 
کریس��مس در آمریکا به س��ر می برد اعام کرده 
بود نجیب در تعطیات باش��د و م��ن به وضعیت 

سیل زدگان رسیدگی می کنم.
آمار رس��می دولت مالزی که در روزنامه "نیو 
استریت تایمز" منتشر شد نشان می دهد باران های 
سیل آس��ا که دس��ت کم 2۵۰ هزار مالزیایی را در 
هش��ت ایالت تحت تاثیر قرار داده که بیشتر آن ها 
در پنج ایال��ت کانتان، پراگ، پرلی��س، ترنگانو و 
پهنگ بوده است. ایالت کانتان با ۱۶۰ هزار نفر از 
ایالت هایی است که بیشترین آواره را داشته است.

هائیتیوشیلی..
ام��ا در ادامه می �وان ب��ه اقصی نقاط دیگری 
از جهان نیز اش��اره کرد برای مثال زلزله هائیتی و 
شیلی، وقوع سیل در انگلستان در سال 2۰۰۷ و یا 
حادثه کاترینا که در سال 2۰۰۵ در امریکا رخ داد. 
در این حادثه ها بازمان��دگان به مانند قانون »بقاء 
اصلح« داروین، ش��روع کردند به دس��ت درازی و 
قتل غارت اموال دیگران. آنها با این تفکر که ش��ما 
صاحب هر ش��یء بی صاحب هستید، هر چیزی را 

که می دیدند برای خود بر می داشتند.« 
وقت��ی توفان کاترین��ا به نیواورلئان رس��ید و 
سد ها شکسته شد، مردم آمریکا آن آمریکای دیگر 
را کش��ف کردند. آمریکایی که هالیوود درباره اش 
فیلمی نمی س��ازد. مردم دیدند ک��ه آدمهایی که 
مام��ور حفظ نظم و قانون هس��تند خودش��ان در 
حال بار زدن اجناس فروش��گاه ها هس��تند. پلیس 
نمی توانست جلوی غارت را بگیرد چون کم نبودند 

ماموران پلیسی که به غارت مشغول بودند.
برای همین می توان گفت مردم در جمهوری 
اس��امی حتی اگ��ر به مدیریت بحران مس��ئولین 
اعتماد کامل نداش��ته باش��ند به همدیگر، رحم و 
انص��اف ذاتی یکدیگر اعتم��اد دارند و برای همین 
دست به غارت نمی زنند و منتظر کمک می مانند.

درسی که مردم ایران به دنیا داد؛

بصیرت در همه شرایط


