
سیل و نشانه های پویایی انقالب 
سیاوش کاویانی

سیل گسترده ای که در بسیاری از استان های 
کشور جاری ش��ده، ویرانی ها و زیان های بسیاری 
را تحمیل مردم و جمهوری اس��امی کرده است، 
ام��ا جنبه های زیبای این حادث��ه طبیعی را نباید 

نادیده گرفت.
چنی��ن حوادثی در دیگر کش��ورهای دنیا نیز 
اتفاق می افتد، ام��ا اتفاقات پس از حوادث طبیعی 
است که باعث می ش��ود یک وحدت اجتماعی در 
جامعه ش��کل بگیرد که جنبه ه��ای آن اکنون در 

ایران بسیار پر رنگ نمایان شده است.
نمونه ه��ای زی��ادی در دنی��ا وج��ود دارد که 
پ��س از حوادثی همچون زلزله یا س��یل در نقطه 
ای از کش��وری، افراد به ج��ا مانده از آن حادثه به 
فروشگاه ها و خانه های باقی مانده یورش می برند و 

اموال و اجناس آنها را غارت می کنند.
آمریکا س��رآمد چنین رفتارهایی است، هرگاه 
در گوش��ه ای از این کش��ور س��یل و طوفان اتفاق 
می افتد، پس از آن، یک طوفان دیگر به راه می افتد، 
طوفانی که از سوی مردم سیل زده رقم می خورد.

مردم ب��ه فروش��گاه ها، مغازه ه��ا و خانه های 
هموطن��ان خود حمله می کنند و اموال و کاالهای 
آنه��ا را به غارت می برند، برای این اتفاق اس��ناد و 
م��دارک کافی از قبیل عکس و فیلم بس��یار دیده 
می ش��ود، کافی است در اینترنت جستجو کنید تا 

فیلم و عکس های این وقایع ظاهر شود.
حتی در دیگر کش��ورهای دنیا نیز رفتارهایی 
ش��بیه رفتار مردم س��یل زده و طوفان زده آمریکا 
وجود دارد. مردم انگلیس، مالزی، اندونزی و برخی 
کش��ورهای دیگر نیز از  غافله غارت فروشگاه ها و 
خانه های هموطنان خود عقب نمانده اند و فیلم ها 
و عکس ه��ای چنی��ن رفتاری در فض��ای مجازی 

بسیار وجود دارد.
قطع��اً هنگام وقوع یک حادثه که باعث تلفات 
جانی و مالی می شود، نخستین اقدامی که از سوی 
بازماندگان حوادث طبیع��ی انتظار می رود، کمک 
به هموطنان و همش��هریانی است که به خاطر آن 
حادث��ه صدمه دیده ان��د و نیاز به ام��داد دارند تا 

گروه های امدادی به صحنه حادثه برسند.
چنی��ن اتفاقات��ی را کمتر می ت��وان در دیگر 
کشورها یافت که مردم با همت خود و پیش از آن 
که حتی گروه ها و س��ازمان های امداد رسان وارد 
عملیات ش��وند، خود دس��ت به کار شده و امداد و 

نجات را آغاز می کنند.
حت��ی از دیگر ش��هرهای کش��ورمان نیز مردم 
داوطلبانه راهی مناطق زلزله زده و سیل زده می شوند 
تا بتوانند به هم میهنان خود یاری رسانند و وظیفه 
اخاقی و اسامی را بجا آورند. چنین مردمی با این 
مرام و منش واال را کمتر می توان در دنیا یافت، اگر 

نگوییم بی نظیر اما قطعاً کم نظیر است.
هنگام��ی که حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره 
امداد رسانی و کمک های مردمی به سیل زدگان را 
شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس خواندند 
و افزودند: این حرکت عجیب مردمی که این روزها 
ش��اهد هس��تیم، همانند روحیه فداکاری و شوق و 
ذوق جوانان در دهه 60 است« یادآور همان دورانی 
اس��ت که دالوری ها، فداکاری ها و یاری و کمک به 

همدیگر  موج می زد، در ذهن نقش می بندد.
آنهای��ی که در آن دوران بوده اند و آن را لمس 
ک��رده اند و حتی در آن نقش داش��ته اند، یادآوری 
فداکاری ها و احساس مسئولیت بی مزد و بی منت 
جوان��ان و همه آحاد مردم، ش��یرین و دل نش��ین 
اس��ت و اکنون با گذشت 30 سال از زمان پایان آن 
دوران، بار دیگر صحنه هایی زیبا و بی بدیل از همان 
دهه 60 و دوران دفاع مقدس در ایران اس��امی به 
وجود آمده که نش��ان دهنده راه همان نس��ل دهه 
60 است که نس��ل های بعدی نیز پیروی می کنند. 
چنین اتفاقی در شرایط هر چند تلخ سیل که باعث 
ویرانی و زیان شده، مبارک و خوشایند است و البته 
رفتار مردانه مردم و جوانان کشور در صحنه گردانی 
غیوران��ه در س��یل اخیر در اقصی نقاط کش��ور، بار 

مسئولیت مسئولین را بیشتر می کند.
نتیجه چنان دالوری ها و فداکاری های دوران 
دفاع مقدس باید هم چنین باش��د که نس��ل های 
بع��دی از آن ارث ببرن��د و در ش��رایط س��خت و 
دشواری همچون سیل در 24 استان کشور و حتی 
از س��ال های گذشته در کرمانش��اه، اینگونه رفتار 

کنند که حتی دشمنان را وادار به تحسین کند. 
مردم و سازمان های امدادی و نیروهای مسلح 
با فداکاری های خ��ود، حتی تحریم هایی که باعث 
اخال در کمک های جهانی به س��یل زدگان شده 
است خنثی کردند و این به نشان دهنده پویایی و 

رشد انقاب اسامی در ایران است.
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مرگ خوب است اما برای همسایه!
حسن روانشید

دلمان نمی خواست در آغازین روزهای بهار و پس از سپری کردن روزهای پر از 
نعمت و به نسبت خوب نوروزی نقدها را این گونه شروع کنیم اما نمی شود بر اساس 
میل و بنا به خواسته های دل زندگی کرد بلکه بشر نیازمند عقل در کنار عاطفه است 
که به همین نیت خداوند باری تعالی منش عقایی مرد را در کنار درک و عاطفه زن 

آفرید تا ممزوجی از نوشداروی عقل و عاطفه را در زندگی پیاده نمایند.
 بعضی  اوقات بیمار از خوردن داروهای تلخ یا بدمزه گریزان اس��ت اما این فهم 
است که به او فرمان می دهد زمان تناول اغذیه های خوشمزه و گوارا نیست و موسم 

مصرف داروهایی است که طعمی ناخوشایند اما نتیجه ای مطلوب دارد. 
اقتصاد مقاومتی که طی ۵ سال گذشته دارویی مناسب برای درمان بیماری سخت 
و وخیم بازار کشور بوده است و از جانب بعضی مسئوالن اجرایی تنها به شعار و تبلیغ 
سپرده  شده اما یکی از کمیاب ترین نوشداروهایی است که با ظاهر طعم گس و ناپسند 
خود اما در باطن عاج همه نابس��امانی هایی اس��ت که در دامنه اقتصاد ملتهب کشور 

ایجاد شده است تا شاید بتواند به هم خوردگی آن را سامان داده و معالج باشد.
 دولت های یازدهم و دوازدهم در تمام طول پنج سال گذشته آنچه را که از این 
دکترین برداش��ت و به مرحله اجرا گذاشته اند چیزی نبوده جز ضرب المثل معروف 
ایرانی که می گوید: »مرگ خوب اس��ت اما برای همس��ایه« زیرا در حقیقت س��عی 
کرده اند اجرا را بر توان جامعه تحمیل نمایند که ضمن فشارهای متمرکز بتوانند تا 

حدودی به معالجه این بیماری خطرناک بپردازند. 
نگاهی به طول این س��ال ها و بررسی یارانه هایی که برای رفع معضات جامعه 
اختصاص داده  ش��ده بود نش��ان می دهد که تنها جای پای باقیمانده از شیشه های 
خال��ی داروها برای درمان واریز ماهانه 4۵۵00 تومان به  حس��اب ها اس��ت که تنها 

بهای 2۵0 گرم گوشت را تأمین می کند! 
پیش  از این بوده اند و هنوز هم هس��تند معدودی که قوت الیموت زندگی خود 
را تنها با کمک یارانه های دولت تأمین می کردند و امروز که اکثر آن ها حذف  شده و 
رقم فعلی هم تکافوی امرار معاش یک روز را نمی دهد به  سختی از این گردنه پر پیچ 
 و خم عبور می کنند بنابراین پر واضح اس��ت که آحاد جامعه در بوته آزمایش طاقت 
 فرسا قرار گرفته اند در حالی  که مصوبات کابینه بعضی از گذرهای باریک و مویرگی 
که به نحوی می توانست نمکی به آش جامعه بپاشد را نیز مسدود می نمایند و البته 
در نظر اول قابل تقدیس اس��ت که از جمله می توان به حذف چاپ و توزیع تقویم و 
سر رسیدهای رنگارنگ از سوی دستگاه هایی اشاره نمود که به نحوی از بودجه دولت 
بهره مند می گردند، اما بس��تن این مویرگ که کارپردازی ها را ناچار به خرید همین 
محصول مورد نیاز بعضی از دوایر و بخصوص بانک ها از بازار آزاد می کند نوعی لقمه 
را دور سر گرداندن بیش نیست زیرا ذی حسابان به علت کثرت فاکتورها هیچ اشرافی 

به اسناد خرید محصوالتی که تولیدش از بودجه عمومی منع شده ندارند! 
اگر قرار بر ممنوعیت در هزینه های زائد است باید مشمول همه موارد ریز و درشت 
آن باشد که به نحوی از انحاء و از طرق مختلف به  صورت زالو وار بودجه را می مکند! در 
حال حاضر بیش از ۹۷ درصد از آحاد جامعه از تلفن های همراه استفاده می کنند که 
اپراتورها تعداد سیم  کارت های فعال را ۹1 میلیون قطعه اعام می نمایند، در ایام نوروز 
امسال پیام تبریک مقام ریاست جمهوری کشور بدون استثنا به همه سیم  کارت های 
فعال ارسال می گردد که اگر حسابداران خبره چرتکه به دست بگیرند و ضمن محاسبه 
رقمی که به ش��رکت مخابرات از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری پرداخت می شود 

بپردازند عنایت خواهند نمود که چه عدد کانی به دست خواهد آمد! 
در حالی  که دیگر مدیران ارشد از جمله وزیر آموزش  و پرورش و رئیس صندوق 
فقیر و بدهکار بازنشس��تگی کش��وری هم  بار این هزینه زائد و بی نتیجه را به دوش 
دستگاه خود می گذارند تا بعضی دیگر از مسئوالن هم از آن پیروی نمایند! حاال هر 
ایرانی به  راحتی می تواند رقم این س��یم  کارت های فعال را بر عدد تعرفه هر پیامک 
ضرب نماید تا رقم کانی را که از بودجه س��ال ۹۸ کش��ور به جوی آب ریخته شده 

به دست آورد!

یادداشت یک

 دستتان درد نکند که 
لباس سبز سپاه  پوشیدید، اما...

فرهاد خادمی

درپی تحریم غیرعقانی سپاه ازسوی احمق 
درجه یکی مانند ترامپ؛ نمایندگان چپ و راست 
در مجلس ش��ورای اسامی،لباس س��بز سپاه را 
پوش��یدند وعکس های س��لفی یادگاری مختلفی 
گرفتند)البته مدیون هس��تید اگر فکر کنید اینها 
بخاطرع��دم رد صاحی��ت درانتخاب��ات مجلس 

یازدهم اینکار را انجام دادند!(
لذا بنظ��رم آمد در پی این کار خداپس��ندانه 

نماین��دگان مجلس و تعداد دیگری از مس��ئولین 
کش��وری، چه خوب اس��ت ب��رای اینک��ه مردم و 
افکارعمومی و ش��ورای محترم نگهبان و دس��تگاه 
های امنیتی و نظارتی باور کنند که لباس سبز سپاه 
پوشیدن از صدق دل و صفای باطن آنها بوده است، 
به جای خط و نشان کشیدن برای ترامپ دیوانه و 
نظام استکباری آمریکا در دو حزب آن کشور، چه 
خوب است که پوشندگان لباس سبز، در یک اقدام 
انقابی و جهادی فرزندان و خانواده های خود را از 
آمریکا فرا بخوانند! البته آنهایی که فرزندانش��ان یا 

خانواده آنها در آمریکا اقامت دارند.  
همه نمایندگان مجلس، رئیس و نایب رئیس 
و خاصه آنهایی که فرزندانش��ان و همسرانشان 
در کشور"عموس��ام" هس��تند، طرحی )چهار یا 
حت��ی پن��ج( فوریتی مصوب کنند و س��ه ماه به 

نماین��دگان مجل��س و ش��وراها، وزرا و معاونین 
ش��ان، اس��تانداران، ش��هرداران و معاونین کان 
ش��هرها فرصت بدهند که خانواده های خود را از 
کش��ورهای دیگر فرا بخوانند یا مقام و مسئولیت 

فعلی خود را ترک کنند! 
کانادا هم چندی پیش س��پاه را در لیس��ت 
گروه های تروریس��تی قرار داده ب��ود، همین کار 
ب��رای کانادا هم انجام ش��ود تا م��ردم ببینند در 
عمل ب��ا آنها مقابله می کنید نه اینکه فقط لباس 
س��پاه می پوش��ید ، ولی فرزندان تان در آمریکا 

زندگی کنند و گرین کارت داشته باشند! 
اگر واقعا ضد امریکایی هستید ماهیت واقعی 
خود را به موکلین خود و سیلزده ها، زلزله زده ها 

و یارانه بگیرها نشان دهید.
این گوی و این میدان.

یادداشت وارده

آمریکا همانطور که در منطقه غرب آسیا 
فتنه افروزی می کند و بسیاری از اختالفات 

منطقه ای و آتش افروزی ها از گور واشنگتن بلند 
می شود، حاال به دنبال بحران سازی جدیدی این بار 
در آمریکای التین است و ونزوئال نقش سوریه را 

برای آمریکا در آمریکای التین ایفا می کند
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رئیس قوه قضاییه:

صرف اعالم خبر وقوع فساد 
برای مردم اعتمادساز نیست

2

معاون هماهنگ کننده سپاه خطاب به آمریکایی ها:

 ده ها هزار نیروی حزب اهلل
اطراف رژیم صهیونیستی هستند

3

بازگشت همه به سوی اوست 
جناب آقای علی اسالمی 

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و 
از درگاه خداوند برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان 

شکیبایی خواهانیم. 
همکاران شما در روزنامه سیاست روز 

ونزوئال پاسوزفتنه افروزی های آمریکا 

 سناریوهایی که
با حمایت ایران و روسیه 

خنثی می شود 

 واشنگتن بحران سازی در غرب آسیا
و  آمریکای التین را در دستور کار دارد

 نگاه آمریکا به عراق
و ونزوئال از عینک نظامیان 
گ�روه فرادید  عراق در حالی برای بازسازی  ویژه ویرانه های برجای مانده از جنایات تروریست ها گ�زارش 
و حامیانش��ان تاش می کند و دولتمردان ونزوئا نیز به دنبال تحقق 
مطالبات مردمی هس��تند ک��ه همزمان رویاهای نظام��ی آمریکا، به 

تهدیدی برای امنیت آنها مبدل شده است.

فتنه انگیزی میان ایران و عراق این بار با بهانه سیل

سیالب فتنه

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات قرآن: 

 حرکت عظیم مردمی در امداد به سیل زدگان
از آموزه های قرآن و شهداست

ادامه در صفحه 6

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: پس از 
طی مراحل قانونی، اف.ای.تی.اف در جلسه عمومی مجمع 
رأی منفی می گیرد زیرا عده ای هم که موافق بودند، پس 

از اقدام آمریکا علیه سپاه موضوع برایشان روشن شد.
آیت اهلل مجتهد شبستری با اشاره به اقدام آمریکا 
در قرار دادن س��پاه پاس��داران در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی، گفت: خصومت ه��ای آمری��کا از ابتدا با 
اصل انقاب اس��امی و با نهادهای مرتبط که ارتباط 
نزدیکی با انقاب دارند و حافظ آن هستند، مشهود و 

ملموس بوده است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
آمریکایی که خودش پدرخوانده تروریس��ت ها است و 
ریشه اصلی تروریس��م به این کشور بازمی گردد و در 
عین ح��ال حامی اصلی آنها بوده و داعش را نیز خود 
آنه��ا به وجود آوردند و به جان مس��لمانان انداختند، 
امروز ادعا می کنند که در تاش هس��تند با تروریست 
مب��ارزه کنند و نهادی را که ش��دیداً با داعش مبارزه 
می کند و ش��هدای فراوانی را در این راه تقدیم کرده، 

به عنوان تروریست معرفی می کنند.
آیت اهلل مجتهد شبس��تری با بیان اینکه حرکت 
آمریکا بس��یار مضحکانه است، اظهار داشت: اگر مردم 
مفهوم این اقدام آمریکا را به درستی متوجه شوند، به 

مضحک و ناعاقانه بودن آن پی خواهند برد.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب »اقدام آمریکا نش��ان از 
نهایت خصومت آنهاس��ت«، گفت: این موضوع با طرح 
لوایح اف.ای.ت��ی.اف که بخش��ی از آن نیز مربوط به 
تأمین مالی تروریسم است، مرتبط است. آمریکایی ها 
وقتی احس��اس کردند در ایران، اگر طرح در مجلس 

هم تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد کرده است 
و حتی پس از ارس��ال به مجمع تش��خیص هم زمینه 
رأی مخال��ف به آن نیز در مجم��ع وجود دارد، علناً با 
ای��ن موضوع مخالفت کرده و مب��ارزه علنی خود را با 

ایران آغاز کرده است.
آیت اهلل مجتهد شبستری اضافه کرد: آمریکایی ها 
با این اقدام به دنبال آن هستند که در مقابل تاش های 
بی شمار سپاه که حتی در موضوعاتی همانند سیل هم 
مردم را تنها نمی گذارند، چشم ببندند. این نشان دهنده 

عناد آمریکا با سپاه پاسداران است.
وی اف��زود: البت��ه در ای��ران که همه ن��وع جناح 
سیاس��ی وجود دارد که برخی از آنها حتی تا به امروز 
در خ��ط انق��اب و والیت هم نبوده ان��د، در برابر این 
اقدام آمریکا ایس��تادند و در مجلس ش��ورای اسامی 
همگی لباس یکدس��ت پوش��یده و مخالفت خود را با 
این اقدام آمریکا اعام کردند. در کش��ورهای دنیا نیز 
اگر این موضوع مطرح ش��ود، مردم آزادیخواه جهان با 

این اقدام آمریکا به شدت مخالفت خواهند کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در 
مورد تأثیر اقدام آمریکا به رأی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام نس��بت به لوایح اف.ای.تی.اف اظهار داشت: برای 
عده ای از اعضای مجمع تشخیص، حقیقت روشن است 
و هم��ه تصمیم خود را گرفته اند و معلوم اس��ت که در 

برابر »پالرمو«، چه تصمیمی خواهند گرفت.
آیت اهلل مجتهد شبستری تاکید کرد: با این تفاسیر 
عیان می شود که سی.اف.تی هم حتی بدتر از »پالرمو« 
به انقاب ضربه می زند اما برای آنکه سیر قانونی داشته 
باشد، طبق مقررات مجمع تشخیص این لوایح باید در 
کمیس��یون ها مورد بحث قرار گیرد از این رو » پالرمو« 
بررسی شده است اما سی.اف.تی به تازگی وارد مجمع 

شده و باید کمیسیون برای آن تشکیل شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای بس��یاری از روحانیون 
و مس��ئوالن روش��ن ب��ود که ضرر پیوس��تن ب��ه این 
کنوانسیون ها، بس��یار بیشتر از منفعت آنهاست، اظهار 
داشت: این کنوانسیون ها بیش از آنکه برای کشور مفید 
باشد، ضرر دارد. در حوزه اقتصادی ضررهای بسیاری را 

از لحاظ مالی و اقتصادی به ما وارد می کنند.
وی گفت: حال »عدو سبب ِخیر شده است« و این 
اقدام آمریکا باعث شده تا روحیه مسئوالن تغییر کند 
و با قاطعیت و اس��تقامت بیشتری وارد میدان شوند و 

آن محافظه کاری ها و مخالفت ها از میان برود.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرد: 
دول��ت پیش از این بر تصوی��ب لوایح چهارگانه اف.ای.

ت��ی.اف اصرار می ورزید ولی بای��د بدانیم که در نهایت 
دولت نیز تابع نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
و این موض��وع در نهایت باید در مجمع تعیین تکلیف 
ش��ود و درحالی که مجمع این کنوانسیون ها را رد کند، 

دولت نمی تواند این موضوع را اجرا کند.  مهر
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رأی نمی آورد
وحیه مسئوالن را تغییر داد یکا ر اقدام آمر


