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با وج��ود مش��کالت اقتصادی در کش��ور، در 
جریان س��یل اخیر که استان های زیادی را درگیر 
خود کرده است، هم مردم خوب درخشیدند و هم 

نیروهای امدادی، ارتش و سپاه.
ش��اید برخی در خ��ارج و داخ��ل تصور نمی 
کردند که مردم با همت بلند خود اینگونه به یاری 

هموطنان بیایند و به یاری آنها بشتابند.
اش��تیاق مردم برای کمک به هم میهان خود 
چ��ه از جنبه مالی و چه از جوانب دیگر در س��یل 
اخیر بی نظیر و کم نظیر اس��ت. بسیاری از جوانان 
کش��ور داوطلبانه راهی مناطق سیل زده شدند تا 

بخشی از گرفتاری های مردم را بر طرف کنند.
فرمانده ارشد ارتش و سپاه در مناطق سیلزده 
حضور دارند و اعالم کرده اند که تا زمان بازگش��ت 

شرایط عادی در این مناطق خواهند ماند.
ه��ر چند کمبودها، ضعف ها و در برخی مواقع 
عدم مدیریت های صحیح باعث گالیه مردم ش��ده 
اس��ت، اما یاری و همکاری مردم مناطق سیل زده 
و دیگر مناطق کشور بسیار پر رنگ تر از آن گالیه 

هایی است که البته به حق هم هست.
خسارات سیل زیاد است چرا که گستردگی آن 
فراوان است، همزمان 24 استان درگیر سیل شده 
است که قطعاً برای هر کشور و دولتی مدیریت آن 

دشوار و بازسازی آن نیز دشوارتر خواهد بود.
تاکنون بر اس��اس برآوردهای اولیه، خسارات 
س��یل در اس��تان های کش��ور به ویژه گلس��تان، 
لرستان و خوزستان 30 تا 35 هزار میلیارد تومان 
تخمین زده ش��ده است، که البته برآورد دقیق آن 

احتماال اندکی بیش از رقم پیش بینی است.
رقمی که تخمین زده ش��ده رقم زیادی است 
و در این ش��رایط با برداش��ت از صن��دوق ذخیره 
ارزی، تنها این صندوق ضعیف تر می شود و البته 

نمی تواند همه خسارات مالی را جبران کند.
برداشت 2 میلیادر دالر از صندوق برای سیل تقریبا 
همین رقمی می شود که از سوی مسئولین دولتی در 
برآورد خس��ارات سیل اعالم شده اما سیل هنوز ادامه 

دارد و خسارات آن نیز افزایش خواهد یافت.
مردم در هم��ه حوادث طبیع��ی در صف اول 
کمک رس��انی به هموطنان بوده و هستند و اکنون 
نیز با وجود ش��رایط اقتصادی س��خت، میلیادرها 
تومان به سیل زدگان کمک کرده اند. اکنون ماهیانه 
به همه آنهایی که یاران��ه دریافت میکنند، 3400 
میلیارد تومان پرداخت میشود که تقریباً یک دهم 

خساراتی است که در سیل وارد شده است.
اگر جمعیتی را که در س��یل درگیر هستند از 
رقم 3400 میلیارد توم��ان کم کنیم، یعنی یارانه 
آنها پرداخت ش��ود، باز هم رقم قابل توجهی برای 

بازسازی و کمک به سیل زدگان خواهد بود.
کافی اس��ت مردم ایران یک ماه یارانه دریافت 
نکنند تا از این مبلغ برای یاری به هم میهنان هزینه 
ش��ود. حتی می توان برای محکم کاری، از س��وی 
مردم نمایندگانی بر چگونگی هزینه کرد یارانه یک 

ماه مردم ایران برای سیل زدگان نظارت کنند.
میت��وان یک ماه را بدون یاران��ه گذراند و آن 
را برای کمک به هم وطنان س��یل زده هدیه کرد.
مردم ای��ران باره��ا از خودگذش��تگی را به خاطر 

هموطنان خود به اثبات رسانده اند.
مش��ارکت مردمی تاکنون در می��ان ایرانیان 
وجود داش��ته اس��ت و اکنون زمان آن اس��ت تا با 
وجود تهدیدات و تحریم های اقتصادی که آمریکا 
عامل اصلی آن اس��ت و حت��ی از ورود کمک های 
امدادی و انس��ان دوس��تانه دیگر کشورها به ایران 
ممانع��ت می کن��د، کمک های بیش��تری صورت 
گیرد تا توطئه دشمن در این شرایط خنثی شود. 
آمری��کا در پی آن اس��ت تا از س��یل نیز بهره 
سیاس��ی خود را بب��رد،  اکنون ممانع��ت آمریکا از 
ارس��ال کمک ه��ای خارج��ی به وی��ژه کمک های 
نقدی به ایران، برای وارد کردن فش��ار حداکثری 

به جمهوری اسالمی است.
چشم پوش��ی مردم از یک ماه یارانه خود، تنها 
کمک به مردم سیل زده نیست، بلکه پاسخی قاطع 
به دشمنان خواهد بود که همه تالش خود را کردند 
تا کمک رسانی و امداد به مردم مختل شود. با چشم 
پوش��ی از دریافت یک ماه یارانه همت و بخش��ش 
را کام��ل کنی��م.  در ای��ن زمینه دول��ت می تواند 
هماهنگی های الزم را انجام دهد و از مردم بخواهد 
که برای چنین هدف بزرگی دس��ت به کار ش��وند. 

اکثر مردم حتماً با این اقدام موافق خواهند بود. 
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فرانسه: ایران پس از انقضای توافق هسته ای، مجاز به غنی سازی اورانیوم نخواهد بود

فاتحه برجام اروپایی خوانده شده؟

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خبر داد
 ارسال ۴۰۰۰ بسته لوازم خانگی تولید داخل
برای مردم مناطق سیل زده گلستان

رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به اینکه خدمت رسانی ستاد 
در هش��ت استان سیل زده ادامه دارد، گفت: س��تاد اجرایی فرمان امام ۱۸ هزار بسته 
لوازم خانگی برای مردم مناطق سیل زده ارسال می کند که امروز )دیروز( 4 هزار بسته 

لوازم خانگی به ارزش 20 میلیارد تومان به مناطق سیل زده گلستان ارسال می شود.
محمد مخبر در حاشیه آیین ارسال بسته های لوازم خانگی به مناطق سیل زده استان 
گلس��تان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از همان 
لحظات اولیه وقوع سیل، خدمت رسانی به مردم این مناطق را آغاز کرد و این خدمت رسانی 
در هشت استان سیل زده ادامه یافته است. هم اکنون قرارگاه های ایجاد شده ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره( در حال خدمت رسانی در ۸ استان سیل زده هستند.
وی با اشاره به اینکه لوازم ضروری مثل پتو، چادر، آب معدنی، غذای سرد و گرم، 
چکمه و... به مناطق س��یل زده ارسال ش��ده است، تاکید کرد: ما به مردم قول داده ایم 
از لحظه حادثه تا انتها در کنارش��ان باشیم. مخبر درباره تصمیمات مهم ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در زمینه خدمت رس��انی به مردم سیل زده گفت: تامین بخشی 
از لوازم خانگی از دس��ت رفته، تامین دام های آس��یب دیده و مهمترین موضوع بحث 

اشتغال مردم مناطق سیل زده پس از بحران، از تصمیمات ستاد است.
وی ادامه داد: 4 هزار بسته لوازم خانگی به ارزش 20 میلیارد تومان شامل یخچال، 
گاز، پتو، موکت و ظروف مورد نیاز تهیه ش��ده و به مناطق س��یل زده گلس��تان ارسال 

می شود؛ این بسته ها حداکثر تا دو هفته دیگر در این مناطق توزیع خواهد شد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( درباره نحوه توزیع این بسته های لوازم 
خانگی گفت: س��تاد در مصادیق توزیع هیچ دخالتی نمی کند و امام جمعه و اس��تاندار 
اسامی افراد واجد شرایط را مشخص می کنند تا این بسته ها در بین آنها توزیع شود.

مخبر با اش��اره به اینکه 4 هزار بس��ته لوازم التحریر در استان گلستان توزیع شده 
است، خاطرنشان کرد: در دیگر استان های سیل زده نیز این اتفاق خواهد افتاد. فعالیت 
اصلی که توس��ط س��تاد انجام خواهد شد، بحث اشتغال مردم مناطق سیل زده است و 
در این رابطه 3 هزار ش��غل طی امسال در اس��تان گلستان ایجاد خواهد شد و تمامی 

تسهیالت این کار در نظر گرفته شده و پس از بحران این کار انجام می شود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( درباره ساماندهی گروه های جهادی یادآور 
شد: از دو سال پیش ساماندهی این نیروهای جهادی انجام شد؛ برخی گروه ها وابسته به 
ستاد هستند و برخی گروه ها نیز از سوی ستاد به آنها کمک شده است؛ در این سیل تمامی 
گروه ها به یکدیگر وصل شدند و یک هم افزایی بسیار خوبی بین آنها شکل گرفت. با حضور 
در برخی استان های سیل زده و دیدن تالش این جوانان یاد جمله مقام معظم رهبری افتادم 

که فرمودند امروز هم اگر جنگ شود، جوانان کشور پر شور تر به صحنه می آیند.
مخبر با بیان اینکه پس از وقوع س��یل هیچ جوانی در کش��ور آرام نگرفت، گفت: 
در کش��ور آمریکا س��ال 20۱4 با 3۷5 میلیمتر بارندگی 30 نفر جان خود را از دست 
دادند و ۸ میلیارد دالر به کش��ور ضرر وارد شد؛ امروز هیچ دستگاه و نهادی در کشور 
وج��ود ندارد که بتواند برای کاهش آالم م��ردم کاری انجام دهد اما این کار را نکند و 

اگر بگوییم این دستگاه یا نهاد در حد توان کاری نکرده، یک ظلم است.
وی با بیان اینکه کش��ور حادثه خیز است و باید همیشه آماده باشیم، تصریح کرد: 
در همین مرکز فوریت های امدادی بنیاد اجتماعی احسان برای ۱0 هزار نفر سیل زده 
امکانات فراهم ش��ده است و دلیل اصلی که در همان لحظات اولیه سیل خدمات خود 
را آغاز کردیم، همین موضوع اس��ت و اگر در هر نقطه ای از کشور از این قبیل حوادث 

رخ دهد، ستاد به سرعت وارد عمل خواهد شد.

گزارش یک

 بازی به شیوه ترامپ 
و انتخابات 2020

مهدی تدین

ترامپ در روز اول کاری خود در ژانویۀ 20۱۷، 
مدارک الزم برای نامزدی در انتخابات 2020 را 
هم ارائه ک��رد! زودتر از ه��ر رئیس جمهوری در 
تاری��خ آمری��کا. او در روز اول کار خود به عنوان 
رئیس جمه��ور، نامزدی اش را برای چهار س��ال 
بع��د را اعالم کرد. باید گف��ت ترامپ در »کارزار 
انتخابات��ی دائمی« به س��ر می برد. ام��ا او از این 
دست رکوردهای عجیب و غریب کم ندارد: وقتی 
در ژوئیۀ 20۱6 در جلس��ۀ حزب جمهوری خواه 
خ��ود را نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری اعالم 
کرد، از زمان آیزنهاور )۱952( نخس��تین کسی 
بود ک��ه بدون هیچ گونه س��ابقۀ سیاس��ی نامزد 
ریاست جمهوری می ش��د. اما آیزنهاور دست کم 
پی��ش از ریاس��ت جمهوری اش )۱953�۱96۱(، 
»ژنرال« ارتش بود و در س��ال های پس از جنگ 
جهانی دوم، یکی از سرراست ترین مسیرها برای 
رئیس جمهور شدن، حتا در غرب، سابقۀ نظامی 
ب��ود. ژنرال ها مس��یرهای همواری ت��ا کاخ های 
ریاست جمهوری و نخست وزیری داشتند )مانند 
مارش��ال دوگل(. بنابرای��ن، ترامپ را نمی توان با 

آیزنهاور مقایسه کرد.
اگر کم��ی عقب تر برویم، دولتمرد آمریکایی 
دیگ��ری هم بود که مانن��د ترامپ پیش از آن که 
نامزد ریاست جمهوری شود، هیچ سابقۀ سیاسی و 
نظامی نداشت و فقط کار اقتصادی و حقوقی کرده 
بود: »ِوندل ویکلی« )Wendell Willkie(. او 

در سال ۱940 از طرف جمهوری خواهان در برابر 
روزولت وارد کارزار انتخاباتی شد و البته شکست 
خورد. اما او هم از  جهت منش سیاس��ی و رفتار 
عمومی با ترامپ قابل مقایسه نیست، زیرا ویکلی 
آداب سیاس��ی را رعایت می ک��رد و اتفاقاً پس از 

شکست، وفادارانه کنار روزولت هم ماند.
مهم تری��ن نکت��ه در م��ورد ترام��پ همین 
»تک ب��ودن«ش اس��ت و اتفاق��اً خ��ود او به این 
»تک بودن« آگاه، و پایۀ خودشناس��ی سیاس��ی 
اوست. دائم به ترامپ می تازند که او »سیاستمدار 
نیست«، در حالی که او به این »ناسیاستمدار« بودن 
افتخار می کند و اصاًل پیروزی اش بر حریفان قدر 
سیاسی درون حزبی و برون حزبی را مدیون همین 
»ناسیاستمدار« بودنش می داند. اساساً راهبرد او 
برای مؤفقیت در دنیای سیاس��ت »ناسیاستمدار 
بودن« اس��ت. حریفانش هم همچنان بازی او را 
می خورن��د و وقت��ی بر »سیاس��ت  نابلد بودن« او 
تأکی��د می کنند، عماًل برای او تبلیغ می کنند. در 
همین راستا، پیوسته رسانه ها و سیاستمداران به 
ترامپ خ��رده می گیرند که او »آداب سیاس��ی« 
)political correctness( نمی دان��د. اتفاق��اً 
او با زیر پا گذاش��تن همین پالیتیکال کارکتنس 
)آداب سیاس��ی( توانس��ت میخ خود را در میدان 

سیاست بکوبد!
خالص��ه این که طرح ترامپ ب��رای موفقیت 
شخصی اش در دنیای سیاست، »ناسیاستمداری« 
است و ریشۀ اصلی چموشی و نامتعارف بودن او 
در کاخ س��فید همین بوده است. به گمانم بسیار 
ساده لوحانه است که حریفانش تصور می کنند با 
زیر سؤال بردن مشی نامتعارف سیاسی او )مانند 
خروج از توافقات بین المللی( می توانند او را تخریب 
و از کاخ س��فید بیرون کنند... نه! برندۀ این بازی 
ترامپ است، چون اصاًل با همین شیوه تا به امروز 

پیروز بوده اس��ت. او با ناسیاس��تمداری توانست 
»اکثریت خاموش« را مشتاق و هوادار خود کند، 
پس هر چه در کاخ سفید آداب سیاسی مرسوم را 
بشکند و ناسیاستمدارانه عمل کند، هواداران خود 
را راضی کرده اس��ت، همان ها را که در انتخابات 

2020 هم به او رأی خواهند داد.
ام��ا انتخابات نوع��ی »رقاب��ت بی رحمانه« 
است، مانند راگبی یا مشت زنی! این که چه کسی 
در س��ال 2020 ب��رای ناک آوت ک��ردن ترامپ 
وارد رینگ می ش��ود، پرسش��ی سرنوشت س��از 
اس��ت. تا به امروز دموکرات ها مب��ارز قدری رو 
نکرده اند. در یکی دو س��ال اخی��ر، صف بلندی 
از سیاستمداران دموکرات برای انتخابات 2020 
اعالم نامزدی و کارش��ان را شروع کرده اند. طبق 
آخرین نظرسنجی در آوریل 20۱9 )ماه جاری( 
وضع سه نامزد پیشتاز دموکرات ها این طور بوده 
اس��ت: جو بایدن )معاون اوبام��ا( بین 25 تا 30 
درصد، برنی سندرز )رقیب درون حزبی هیالری 
در انتخابات پیش��ین( ح��دود 25 درصد، کاَمال 
هریس )سیاس��تمدار هندی � جامائیکایی تبار که 
اکنون س��ناتور کالیفرنیاست( حدود ۱0 درصد. 
بعید اس��ت این افراد حریف ترامپ ش��وند. جو 
بای��دن یک اوبامای ناقص اس��ت، برنی س��ندرز 
برای جامعۀ آمریکا زیادی چپ اس��ت و از میان 
آن صف طویِل دیگ��ر نامزدهای دموکرات هنوز 

ستاره ای ندرخشیده است.
در این میان، وضع ما ایرانی ها این است که 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، بر زندگی ما 
تأثیر بیشتری دارد تا بر زندگی خود آمریکایی ها! 
کسانی که منتظرند ترامپ در سال 2020 از کاخ 
س��فید برود، بیش از حد مجاز خوش بینی پیشه 
کرده اند. این سطح از خوش بینی و تقدیرباوری، 

نه عاقالنه است و نه مسئوالنه...

یادداشت یک

8 زاویه دید

با ولنگاری تا 1400
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سردار شریف تشریح کرد؛

 از رصد پهپادی مناطق سیل زده
تا ایجاد مسیرهای انحرافی آب

2

حسن بیگی مطرح کرد؛

 خوش رقصی موافقان سی.اف.تی
و پالرمو برای آمریکا و اروپا

3

دخالت  نیابتی سعودی، امارات و بحرین 
بعد از الجزایر و لیبی به سودان رسید

افشای ماهیت 
مثلث بحران ساز 
در شمال آفریقا 

گروه فرادید  مثلث عربس��تان، امارات و  ویژه بحرین که بحران س��ازی نیابتی در غرب آسیا گ�زارش 
را به نیابت از آمریکا اجرا کرده اند اکنون نقش جدیدی را عهده دار 
ش��ده اند که محور آن را نیز بحران سازی در لیبی، الجزایر و سودان 
تش��کیل می دهد. اقداماتی که در ظاهر در حمای��ت از مردم و در 

عمل برای تحقق اهداف امریکاست. 

این بار نمی شود در دستشویی هواپیما پنهان شد 

 طرح فرماندهان
 فتنه آینده برای فرار

از برخورد امنیتی
ایجاد »اغتشاش« با کنترل مردم از راه دور

صفحه 3

گزارش جلسه دولت و مجلس

نمایندگان و وزرا درباره سیل چه گفتند؟

کارگردان س��ینما درپی نامگذاری س��ال 9۸ به 
عنوان »رونق تولید« توسط رهبر معظم انقالب گفت: 
متأسفانه چند سالی است حوزه فرهنگی از رویکردهای 
رهبر انقالب دور مانده اس��ت؛ اصوالً ش��اید طی سال 
های اخیر تنها ۱0 درصد از دغدغه مندی های ایشان 
انجام شده و بیش از 90 درصد آن توسط مسئوالن و 
مدیران انجام نشده و به فراموشی سپرده شده است.

حمید بهمن��ی افزود: قطعاً رویک��رد مقام معظم 
رهبری به نفع اکثریت جامعه اس��ت اما متأسفانه این 
دیدگاه به حوزه فرهنگ س��رایت نکرده؛ درست است 
که برخی از هنرمندان متعهد فقط براس��اس منویات 
و مطالب��ات و دغدغه مندی های حض��رت آقا فعالیت 
می کنند که نمونه بارز آن را می توان دس��ت اندرکاران 
جش��نواره فیلم عمار دانست اما اکثریت سینما مانند 
خانه سینما، جشنواره فیلم فجر و... اینگونه نیستند و 
ما شاهدیم حتی جوایزی که در جشنواره داده می شود 

در راستای اهداف کالن فرهنگی نظام اسالمی نیست.
وی تأکی��د ک��رد: بن��ده معتقدم بای��د بازنگری 
اساس��ی در این حوزه صورت بگی��رد؛ ما باید ببینیم 
انسان بزرگی مانند حضرت آقا که دنیا به ایشان غبطه 
می خورد و در هر حوزه ای مش��تاقان زیادی در جهان 
دارند چرا دغدغه های ش��ان توس��ط مسئوالن کشور 
نادیده گرفته می ش��ود و کمتر به اندیشه های ایشان 
بها داده می شود؟ متأسفانه ما با پدیده غریبی روبه رو 
ش��ده ایم به این نحو که برخی از هنرمندان چماق و 
چکشی برای خودشان درست کرده اند و بر این باروند 
ک��ه کار کردن در حوزه دغدغه های رهبری اثرش��ان 
را ش��عارزده می کند و به همی��ن علت از این کار فرار 
می کنن��د در صورتی که حرکت در این مس��یر قطعاً 

برای یکایک آنها عاقبت به خیری به همراه دارد.
بهمنی خاطرنش��ان ک��رد: یکای��ک هنرمندان، 
باالخ��ص مدیران و مس��ئوالن عالی رتبه س��ینما که 

بودجه های بیت المال را در اختیار دارند موظف هستند 
تنها در حوزه دغدغه های مق��ام معظم رهبری کار و 
فعالیت کنند و براس��اس خواسته ها و نیازهای کشور 
مبادرت ب��ه تولید آثار ماندگار و ارزش��مند فرهنگی 
نماین��د. ما در زمینه تولید آثار فرهنگی اس��تراتژیک 
ضعف ه��ای بس��یاری داریم، این در حالی اس��ت که 
پیشرفت ها و دستاوردهای ارزشمند ما در زمینه های 
هس��ته ای، نانوتکنولوژی و... می تواند دستمایه تولید 

ده ها اثر داستانی و مستند قرار بگیرد.
این سینماگر با بیان اینکه فیلمسازان آمادگی رونق 
تولید در س��ینما و تلویزیون را دارند باید دید مدیران 
فرهنگی چه می کنند اظهار داشت: امسال سال »رونق 
تولید« است!؛ حاال نقش مدیران و سیاست گذاران کالن 
فرهنگی روشن می شود. حاال همه ما منتظریم ببینیم 
مدیران فرهنگی چه کاری در راستای تقویت این شعار 

مهم و استراتژیک بر می دارند.  سینماپرس

بهمنی:
متأسفانه چند سالی است حوزه فرهنگی از رویکردهای رهبر انقالب دور مانده است


