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باتصویبسی.اف.تیوپالرموچتربیگانگانپهنمیشود
عضو فراکس��یون والیی مجلس معتقد اس��ت با تصویب س��ی.اف.تی و پالرمو 

جفاست چراکه به گونه ای چتر بیگانگان بر آسمان کشورمان پهن می شود.
اح��د آزادی خواه گفت: اف.ای.تی.اف اگر چه یک ظاهر زیبا دارد اما حتما باطن 
آن برای جمهوری اسالمی بسیار خطرناک است در واقع منظور از این گونه تعهدات 

محدود کردن سپاه پاسداران است؛ درست است که پیشنهاد ترامپ در حد یک حرف 
است و شاید هم کشورهای عضو اف.ای.تی.اف سپاه را جزء گروه های تروریستی قرار ندهند 
اما این پیشنهاد ترامپ مشخص کرده است که همه اینها برای سپاه پاسداران نقشه دارند.

وی به سخنان رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه نمایندگان به دنبال طرح 
مشابه کنوانسیون های بین المللی باشند، تصریح کرد: همانگونه که رهبر انقالب فرمودند ما بهتر 
است به جای اینگونه تعهدات بین المللی که هدف اصلی آنها محدود کردن سپاه، توان نظامی، 

موشکی و اقتدار کشور است به دنبال طراحی کنوانسیون های داخلی باشیم.  خانه ملت

دیدگاه
اقدامآمریکابهتصویبکنگرههمبرسد،ارزشعملیاتیندارد

س��خنگوی ارشد ستادکل نیرو های مس��لح گفت: تصمیم آمریکا حتی اگر به 
تصویب کنگره هم برسد هیچ ارزش عملیاتی نداشته آن ها به خوبی می دانند که اگر 

در میدان عمل کوچک ترین حرکتی داشته باشند چه بالیی سرشان خواهد آمد.
سردار ابوالفضل شکارچی درباره امدارسانی نیرو های "حشدالشعبی عراق" در 

مناطق س��یل زده اظهار کرد: "حشدالشعبی" بس��یجیان عراق هستند و این نیروی 
عظیم جهادی از میان نیروهای انقالبی این کشور به وجود آمده است.جمهوری اسالمی 

ایران و مردم عراق امروز به عنوان دو کشور همسایه و متحد در مقابل دشمن مشترکی به 
نام آمریکای جنایتکار، متجاوز و حامی تروریسم در فراز و نشیب ها به فریاد هم می رسند.

وی با بیان اینکه جهان اسالم امروز یک دشمن مشترک دارد، افزود: آمریکا مظهر تروریسم 
و کانون پرورش تروریسم عالم است. ایران و عراق آسیب ها و خسارت های جدی و زیادی را از 

آمریکا متحمل شده و شهدای بسیار زیادی را تقدیم اسالم کرده اند.  باشگاه خبرنگاران

امنیت و اقتدار
اقدامترامپبهنفعسپاهشد

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت های اروپایی باید خجالت بکشند 
که زیر نظر آمریکا هس��تند که هر چه آمریکا بگوید سربس��ته قبول می کنند؛ از 

این نظر باید سرافکنده باشند.
آیت اهلل احمد جنتی گفت: سیل های اخیر در عین اینکه خسارت های جانی و مالی 
درپی داشت، اما برکات زیادی را هم به همراه داشت که باید اینها نعمت الهی، تلقی نمود.

وی با اشاره به اقدام اخیر رژیم ایاالت متحده علیه سپاه پاسداران با محکوم نمودن 
این عمل خبیثانه گفت: سپاه مورد عالقه مردم بود ولی با این اقدام ترامپ، در داخل یک 
انس��جام ملی در پشتیبانی و ارتقا جایگاه این نهاد مقدس بوجود آمد و صد درصد به نفع 
سپاه شد و همه سپاهی شدند؛ مجلس، دولت، خبرگان، عموم مردم سپاهی شدند و این 
عزتی بود از طرف خداوند به این برادران داد و در این سیل هم در صف مقدم خدمتگزار 

هستند. سپاه از نیروهای حزب اللهی تشکیل شده و عملشان عبادی است.  مهر

خبرگان

نبایدالقایبحرانکرد
مسائل کوچک را نباید بزرگ کرد. نباید القاء بحران 
کرد. سعی میکنند با هزار وسیله اثبات کنند که در ایران 
بحران هست. چه بحرانی؟ کدام بحران؟ کشورِ آرام، ملِت 
قوی، بانشاط؛ این همه کار از سوی دستگاه های گوناگون، 
از س��وی آحاد مردم در این کشور دارد انجام میگیرد. به 
توفیق پروردگار، امنیت کامل برقرار اس��ت. دستگاه ها با 
همدیگر همکاری داشته باشند. اگر همکاری بکنند، کارها 

خیلی بهتر هم خواهد شد. دشمن این را نمیخواهد.
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مخاطب شمایید

سفرظریفبهآنکارا
وزارت امورخارج��ه ترکیه با انتش��ار بیانیه ای از 
سفر وزیر امور خارجه کش��ورمان به آنکارا خبر 
داد. در این بیانیه آمده است: محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه ایران در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ در چارچوب یک 
س��فر کاری به کش��ور ما می آیند. در چارچوب این سفر 
بررسی کلیه ابعاد روابط دوجانبه و تبادل نظر در رابطه با 

تحوالت منطقه ای و بین المللی پیش بینی شده است.

تالشبرایلغواقدامغیرقانونی
پُستانگلیس
حمید بعیدی نژاد س��فیر ای��ران در انگلیس بار 
دیگ��ر به اقدام پس��ت انگلیس در عدم ارس��ال 
مراسالت پس��تی به ایران واکنش نش��ان داد و نوشت: 
اس��تفاده از خدمات پُست از ابتدایی ترین خدمات مدنی 
وحقوق مردم است و این حق نباید بهیچ بهانه ای محدود 
شود. هنوز امیدواریم که مش��کل جاری توقف خدمات 
پُس��ت در بریتانیا برای ایران، در اثر پیگیری های جاری 
حل ش��ود. در غیر اینصورت از تمامی امکانات برای لغو 
این اقدام غیرقانونی اس��تفاده می کنیم. در بُعد حقوقی، 
س��فارت امکان شکایت از رویال میل نزد دادگاه محل و 
اتحادیه جهانی پس��ت را بررس��ی نم��وده و در صورت 
طوالنی ش��دن محدودیت ها، تالش می کند راهی برای 
ارسال مراس��الت هموطنان به ایران پیدا کند. همزمان 
یک کمپین و یا فراخوان مردمی )Petition( برای لغو 
فوری این محدودیت هم می تواند موثر باشد. امروز وقتی 
از صحت خبر توقف ارسال اقالم پستی به ایران مطمئن 
ش��دیم، ضم��ن اعتراض به مس��ئولین پس��ت و صدور 
یادداش��ت اعتراض رس��می به وزارت خارجه انگلیس، 

خواستار لغو فوری این تصمیم غیرقانونی شدیم.

نگاهیدیگربهتخریبکلیساینوتردام
روز سه شنبه کلیسای تاریخی نوتردام پاریس 
آتش گرفت ک��ه در نهایت ب��رج مخروطی و 

سقف این بنای ۷5۰ ساله تخریب گشت.
اما علی علیزاده فعال رس��انه ای با انتشار فیلمی از 
لحظه تخریب این کلیسا، مقایسه ای جالب از واکنش ها 
پس از وقوع این اتفاق در فرانس��ه و ای��ران انجام داد و 
نوش��ت: تص��ور کن، زبانم الل، مس��جد لط��ف اهلل، این 
مهمترین نماد معماری ایران بعد اسالم آتش بگیرد و روز 
روشن بسوزد و فرو بریزد. در غیاب هلیکوپتر آتش نشانی 
و تجهیزات مدرن. رسانه های غربی نمی گویند این سند 
اثبات ناکارآمدی و  فساد جمهوری اسالمی است؟ دیروز 

مهمترین نماد پاریس سوخت و فرو ریخت.
روح اهلل شهسوار از فعاالن رسانه ای ساکن فرانسه نیز 
نوش��ت: انصافا یک دهِم غر و نقدها و اعتراض هایی که 

پس از آتش سوزی تهران اتفاق افتاد در پاریس نشد.

اینستاگرام،صفحهسردارسلیمانیرابست
صفحه رسمی منتسب به سردار قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران توسط 
اینس��تاگرام مسدود ش��د. این اتفاق برای چندمین بار 

است که توسط این پیام رسان انجام می شود.

واکنشضرغامیبهممانعتازورودش
بهجلساتتوسطرئیسجمهور

س��یدعزت اهلل ضرغامی عضو ش��وراهای عالی 
فض��ای مج��ازی و انق��الب فرهنگی نوش��ت: 
ممانع��ت غیرقانون��ی رئیس جمه��ور از حض��ور من در 
جلس��ات شورای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی 
در برابر ده ها اقدام غیرقانونی مهمتر ایش��ان در س��طح 
ملی خیلی مهم نیست. فیلترینگ نوظهور رئیس جمهور 
راه به جایی نخواه��د برد. مأموریت ابالغی رهبر معظم 
در این دو حوزه را مصمم تر از گذشته ادامه خواهم داد.

ش��ایان ذکر است؛ چند روز پیش اخباری مبنی بر 
عدم دعوت رحیم پور ازغدی عضو ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی و عزت اهلل ضرغامی به جلسه شورای عالی فضای 
مجازی در برخی از رسانه ها منتشر شد. پس از انتقادهای 
چندماه پیش رحیم پور ازغدی از رئیس جمهور، او گفته 
بود که روحانی اعالم کرده چند نفر از جمله بنده نباید 

به شورای عالی انقالب فرهنگی بیایند.

سیاست مجازی

همزم��ان ب��ا بحرانی ش��دن  اوضاع س��یل در کش��ورمان، درحـــاشيه
برخی از رس��انه های داخلی و خارجی و همچنین 
برخی از سلبریتی ها به شبه افکنی و انتشار مطالب 
تفرقه افکنانه درباره این عزم ملی که با کمک مالی 
بس��یاری از ایرانی ها و اقدام به موقع سپاه، ارتش، 

هالل احمر و سایر ارگان ها همراه بود، پرداختند.
یک روز گفتن��د چرا آخونده��ا و علما در این 
صحنه های بحرانی حض��ور ندارند. یک روز گفتند 
چ��را آخوندها با عمامه کار می کنند و ریا می کنند. 
روز دیگری گفتند که آب را به عمد در شهرها نگه 
داشته اند تا به تاسیس��ات نفتی آسیب نزند. دست 
آخر هم با ورود نیروهای بسیجی عراقی برای کمک 
به سیل زده ها تیتر زدند که عراقی ها برای جلوگیری 

از ورود آب به کشورشان به ایران آمده اند.
همین موضوع جرقه ای شد که رسانه های معاند 
و برخی س��لبریتی ها، اظهاراتی عجیب و نادرس��ت 
مطرح کنند و موج گس��ترده ای از اخبار نادرست و 

البته هدف دار در فضای مجازی منتشر شود.
رس��انه هایی که برای کمک ناچی��ز اروپایی ها 
جشن می گیرند و در برابر انتقاد برخی که می گویند 
به جای این کمک ها، اروپا حق و حقوق ملت ایران 
را پرداخت کند، تیتر می زنند: دندان اسب پیشکش 
را نمی ش��مارند. حال چطور کمک های گس��ترده 
لجس��تیکی، انس��انی، مال��ی و غذای��ی مهمترین 
همس��ایه و ش��ریک ایران را نمی بینن��د و اتفاقاً بر 

طبل اختالف دو ملت می کوبند.
مردم عراق، چه شیعه و چه سنی، در راستای 
طرح جمع آوری کمک های مردمی این کش��ور به 
س��یل زدگان ایران، با راه اندازی کمپینی با نام »رد 
جمیل« )قدرشناس��ی(، اقدام به جمع آوری کمک 
کردند که نخستین محموله این هدایا و کمک های 
مردمی ع��راق، به همت حشدالش��عبی عراق، روز 
چهارش��نبه گذش��ته در قالب یک ص��د تن مواد 

غذایی از بصره عازم مناطق سیل زده ایران شد.
جنب��ش نجباء ع��راق نیز عالوه ب��ر راه اندازی 
کمپین��ی تحت عن��وان »زیر آتش بودی��م و ما را 
یاری کردید، حاال ش��ما زیر آب هس��تید و نوبت 
یاری ما رسیده است« کمک های جمع آوری شده 
را در قال��ب یک کاروان امدادی ک��ه دربر گیرنده 
بیش از صد خودروی حام��ل کمک های رفاهی و 
عمرانی بود، به مناطق س��یل زده ایران اعزام کرد. 
عالوه بر اینها یگان مهندسی سازمان بسیج مردمی 
عراق )حشدالشعبی( برای کمک به مهار سیل در 

خوزستان، وارد کشور شد.
اما همزمان با پایکوبی اصالح طلبان با کمک های 
نمایش��ی و ناچیز برخی کش��ورهای اروپایی، دروغ 
ب��زرگ آمریکایی ه��ا در مس��تثنی ک��ردن اق��الم 
بشردوستانه از تحریم های ظالمانه شان، بیشتر آشکار 
شد؛ جایی که رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، 
صریحاً اعالم کرد، جمعی��ت هالل احمر ایران برای 
کمک به سیل زدگان نمی تواند هیچگونه منابع مالی 

را به دلیل تحریم های آمریکا دریافت کند.
سازمان صلیب سرخ جهانی طی اطالعیه ای با 
غیرانس��انی خواندن تحریم های آمریکا علیه ایران 
اعالم ک��رد: تحریم ه��ای آمریکا ضد ای��ران مانع 
امدادرسانی به سیل زدگان در ایران شده است و به 
دلیل تحریم ه��ا امکان ارائه پول نقد به هالل احمر 

ایران برای کمک به سیل زدگان وجود ندارد.
ام��ا نکته ای ک��ه در این میان قاب��ل تامل بود 
وضعی��ت و نح��وه کمک های کش��ورهای متمول 
اروپای��ی بود، کمک هایی که ش��اید بهتر بود اصاًل 
کش��ورمان آنها را قبول نمی کرد، چراکه این گونه 

کمک ها بیشتر تحقیر ملت بزرگ ایران بود.
کش��ورهای اروپایی که نه در برجام و نه پس 
از خ��روج آمریکا از این توافق هیچ گونه همراهی با 
ایران نداش��تند، از بس��ته حمایتی برای کمک به 
سیل زدگان ایران رونمایی کردند که بیشتر به یک 
شوخی شبیه بود. مبلغ کمک مالی چندین کشور 
اروپای��ی با قیمت روز یورو، چی��زی در حدود ۱۶ 
میلیارد تومان ب��ود، رقمی که بدون نیاز به کمک 
اروپایی ها، مردم ایران چندین برابر آن را تاکنون به 
حساب هالل احمر و کمیته امداد و سایر نهادهای 

امدادرسان دولتی و غیردولتی واریز کرده اند.
ب��ا این حال کش��ورهای اروپایی ب��ا رپرتاژی 
خب��ری اعالم کرده اند ک��ه ۲/۱ میلیون یورو برای 
کمک به س��یل زدگان ایران اختصاص داده اند و با 
اعتماد به نفس می گویند »ما با همبستگی کامل با 

مردم ایران در این زمان سخت هستیم«!
این درحالی اس��ت که چندی��ن دولت اروپایی 
حتی حاضر نشدند در زمانی که ترامپ معافیت هایی 
را ب��رای خرید نفت ایران تعیین کرده بود، با ایران 
همراهی کنند. در این راس��تا کش��ورهای اروپایی 
طبق برجام می بایست روزانه 5۰۰ هزار بشکه نفت 

از ایران خری��داری می کردند. چی��زی معادل ۲5 
میلیون دالر در هر روز. به طور مثال س��هم فرانسه 

در این معامله 5 میلیون دالر بوده است.
با خروج آمریکا از برجام، این تعهدات دستخوش 
تغییر قرار گرف��ت، اما ترامپ با وضع معافیت برای 
مدتی، اجازه خرید روزانه ۲۰۰ هزار بش��که نفت را 
صادر کرده بود. یعنی روزانه ۱۰ میلیون دالر. با این 
وجود کشورهایی که امروز کمک ۱۶ میلیارد تومانی 
خود را »همدلی با م��ردم ایران« معرفی می کنند، 
در این مدت حاضر نش��دند حتی یک بشکه نفت از 
ایران خریداری کنند و با خوش رقصی برای آمریکا 

ترجیح دادند در کنار ترامپ بایستند.
با این حال لیست کمک های غیرنقدی اروپایی ها 
به سیل زدگان در ایران نیز در نوع خود جالب توجه 
است. به طور مثال پک تجهیزات نجات در سیالب 
که از سوی آلمان ارسال شده است شامل ۸۱ لباس 
س��یالب، ۸۰ کاله ایمنی نج��ات، ۴۰ جلیقه نجات 
سیالب، ۴5 جفت چکمه ایمنی ضد آب، ۲۸ جفت 
چکم��ه قابل اس��تفاده در آب و خش��کی، ۷ جفت 
چکمه ایمنی الس��تیکی و ۹ س��ت نجات سریع در 
آب بوده اس��ت، چیزی که ی��ک خیریه محلی نیز 
توانایی تهیه آن را داش��ته اس��ت! البته فرانسوی ها 
هم ظاه��راً 5 هزار پت��و و ۱۱۴ پمپ تخلیه آب به 

سیل زدگان کشورمان کمک کرده اند.

اتاقفرمانانتشارایناخبارکجاست؟
با پاره کردن برجام توسط آمریکا و عدم همراهی 
اروپایی ها س��ال گذش��ته، س��ال س��ختی از جهت 
اقتصادی برای مردم ایران بود، و مش��کالت فروش 
نفت در سال گذشته موجب باالرفتن قیمت ارز و به 

تبع آن تورم در سطح اقتصاد جامعه گردید.
در ای��ن می��ان گس��ترش ارتباط��ات مالی با 
همسایگان به ویژه عراق، با توجه به افزایش حجم 
صادرات به این کش��ور، توانس��ت تا س��طح قابل 
قبول��ی بدعهدی اروپا و آمریکا را جبران کند. این 
در حالیس��ت که با سفر روحانی به عراق در اسفند 
س��ال گذش��ته تمام طلب ایران از عراق پرداخت 
ش��د و مبلغ قاب��ل توجهی از کمبود ارزی کش��ور 
جبران شد. و با توجه به قراردادهای امضا شده در 
این سفر حجم مبادالت اقتصادی این دو کشور در 

سال جاری بیش از پیش خواهد شد.
درآمد ایران در سال ۹۷ از صادرات به عراق ۷.5 
میلیارد دالر بود؛ اما کل صادرات ایران به انگلیس، 
فرانسه، اسپانیا، آلمان، اتریش و ایتالیایی ها کمتر 
از ۶۰۰ میلیون دالر ارزیابی می شود. به بیان دیگر 
عراق ب��ه تنهایی بیش از ده برابر این کش��ورهای 
اروپایی آورده ارزی برای جمهوری اسالمی داشته 
اس��ت. و می تواند برای دور زدن تحریم ها بهترین 

گزینه برای ایران قلمداد شود.
بنابرای��ن برای تکمیل پازل فش��ار ب��ه ایران 
باید ارتباط همس��ایگانی که با جمهوری اس��المی 
رابطه خوبی دارند خدش��ه دار شود. این بهترین و 
راحت ترین کار برای تکمیل پروژه فشار اقتصادی 
به ایران و س��خت تر کردن معیش��ت مردم است. 
نقشه ای که تیم ترامپ به خوبی از آن آگاه هستند 

و اهمیت آنرا درک می کنند.
البت��ه این موضوع جدیدی نیس��ت در مهرماه 
سال گذشته نیز با باالرفتن حجم مبادالت اقتصادی 
ای��ران و عراق، موضوع س��فر عراقی ها به مش��هد و 

توریس��م جنسی مطرح شد که منجر به تنش هایی 
میان دو ملت گردید که با فرارس��یدن ایام اربعین و 

میهمان نوازی عراقی ها این فتنه خاموش شد.
اما در ش��رایط فعلی چه کس��انی نقش��ه تیم 
ترام��پ را در داخل اجرا می کنند و به هر بهانه ای 
به دنب��ال تن��ش در رواب��ط ایران با کش��ورهای 

همسایه هستند؟
در ماجرای سیل اخیر در لرستان و خوزستان، 
خبرگ��زاری دولت��ی ایس��نا )وابس��ته ب��ه جهاد 
دانش��گاهی(، خبر ورود مخلصان��ه ی گروه هایی از 
»بسیج مردمی عراق« )حشدالشعبی( برای کمک 
به هموطنان س��یل زده را با تیترسازی روی بیانیه 
حشدالش��عبی، این گونه پوشش داد که گروه هایی 
از حشدالش��عبی عراق "با هدف جلوگیری از ورود 

سیل به عراق وارد ایران شدند!!"
همین خب��ر مغرضانه کافی ب��ود که حمالت 
رس��انه ای با محوریت ورود حشدالش��عبی عراق و 
فاطمیون افغانس��تان با اهداف��ی از قبیل منحرف 
کردن س��یل از ع��راق یا حتی »س��رکوب« مردم 
سیل زده به راه بیفتد. تکرار این نوع خبرسازی های 
رس��انه ای چون ایسنا که دقیقاً با محوریت تخریب 
رواب��ط منطقه ای ایران نش��ان می ده��د که دقیقاً 
این نوع خبرس��ازی ها با هدف مش��خص از سوی 
هس��ته های نهفته در برخی رس��انه های وابس��ته 
به پ��ول بیت المال انجام می گی��رد و یک زنجیره 
تبلیغاتی ضدمردم و منافع ملی را تکمیل می کند.

خبرگزاری ایسنا تنها یک حلقه از این زنجیره 
نفرت پراکنی میان دو همس��ایه و دو ملت اس��ت. 
بی بی سی فارسی، کانال های ضدانقالب و متاسفانه 
س��لبریتی های ناآگاه که س��عی می کنند در همه 
زمینه ها نظر بدهن��د، حلقه های دیگر این زنجیره 

ضد امنیت ملی هستند.
درباره رس��انه های معاند نظام تکلیف مشخص 
اس��ت. ط��ی این ۴۰ س��ال از هی��چ حرکتی برای 
ضرب��ه به ملت ایران دریغ نکردند. اما درباره برخی 
رسانه های داخلی و سلبریتی موضوع متفاوت است. 
در حالت خوشبینانه اتخاذ اینگونه مواضع از جهل 
و نادانی قلم��داد می ش��ود و در احتمالی بدبینانه 
می توان گفت اینگونه اخبار با هدفی خاص از دهان 
برخ��ی س��لبریتی ها و س��ایت ها و خبرگزاری های 
داخلی منتشر می شود. که البته با توجه به پیشنیه 
این اتفاق از سوی این رسانه ها و سلبریتی ها انتظار 
م��ی رود نهاده��ای ناظ��ر و قوه قضایی��ه با جدیت 

بیشتری ورود کند.  مشرق نيوز

پشت پرده تنش زایی در روابط ایران و عراق؛
پيوند کاسبان تحریم با کاسبان سيل

جمالی نوبندگانی مطرح کرد؛

تشریح آخرین وضعيت رسيدگی 
به شکایت از وکالی ملت

س��خنگوی هی��ات نظ��ارت ب��ر رفت��ار  نماین��دگان آخری��ن وضعی��ت بررس��ی سخنــــگو
شکایت های واصله به این هیات را تشریح کرد.

محمدج��واد جمالی نوبندگانی گفت: در این نشس��ت ابتدا 
شکایت سازمان هواپیمایی معراج و پوری حسینی رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی از احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، با حضور 
نماینده بررسی شد، پرونده همچنان در جریان است و قرار شد 

حقوقدانان هیات نظارت نظر نهایی خود را اعالم کنند.

وی اف��زود: جمعی از نمایندگان مجلس از جمله ذوالنوری، 
چناران��ی و کریمی نماین��ده اراک و خن��داب از آقای غالمعلی 
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رش��ت درخصوص مصاحبه این 
نماینده درباره استیضاح کنندگان رئیس جمهور شکایت داشتند، 

که قرار شد از نماینده رشت دعوت شود تا توضیح دهد.
س��خنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: 
همچنان پرونده شکایت مربوط به استیضاح ربیعی در جریان 
اس��ت و مقرر شده که محس��نی بندپی استاندار فعلی و رئیس 
س��ابق سازمان بهزیس��تی در این زمینه توضیحاتی ارائه کند. 
وی تصریح کرد: کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد 
از محمود صادقی درخصوص اطالع رسانی درباره حکم دیوان 
محاس��بات شکایت کرده چرا که می گوید این حکم در دادگاه 

بدوی بوده و سپس تبرئه شده است.

نماینده فس��ا با اشاره به ش��کایت خریدار پاالیشگاه نفت 
کرمانشاه از قاسم جاس��می اظهار کرد: از سوی هیات نظارت 
اظه��ار نظر این نماینده را خالف ش��أن نمایندگی تش��خیص 
داده نش��د، همچنین داریوش اس��ماعیلی نماینده سرورستان 
و رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن از یکی ازنمایندگان به 
دلیل توهین به او شکایت کرده که نماینده مربوطه برای ارائه 

توضیحات به هیات نظارت دعوت شده است.
وی اضافه کرد: مونس��ان رئیس س��ازمان میراث فرهنگی 
از نماینده ای به دلیل نس��بت دادن و توهین شکایت کرده که 
مجدد با طرفین گفت وگو می شود تا حل و فصل شود، از سوی 
دیگر ش��کایتی از ناج��ا و فرمانده نی��روی انتظامی دیلم علیه 
عبدالحمید خدری به دست ما رسیده که بررسی خواهد شد؛ 
شکایت علی اکبری نماینده شیراز از یکی از اعضای کمیسیون 

کش��اروزی به دست ما رس��یده که نماینده دعوت می شود تا 
موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

جمالی ادامه داد: مادر خانم نویدپور ش��کایتی از س��لمان 
خ��دادای نداش��ته و به نظر می رس��د اظهارنظر ه��ای اخیر او 
احساس��ی اس��ت، دادگاه درباره این پرون��ده حکم اولیه صادر 

کرده و منتظر بررسی نهایی هستیم.
س��خنگوی هی��ات نظارت بر رفت��ار نماین��دگان مجلس 
تصری��ح کرد: از آنجایی که جلس��ه بررس��ی ش��کایت رئیس 
دولت اصالحات از کریمی قدوس��ی با روز پاسدار همزمان بود، 
این نماینده خواس��ت در روز دیگر این موضوع بررس��ی شود، 
درخصوص پرونده حسین فریدون پیش از این اظهارنظر شده 
و موض��وع اخیری که در فضای مجازی مطرح ش��ده به هیات 

نظارت ارجاع داده نشده است. 

درخواستسیدحسننصراهلل
ازجوانانلبنانیبرایامدادرسانی

بهسیلزدگان
قم  در  لبنان  حزب اهلل  نماینده 
جوانان  از  نصراهلل  سیدحسن  گفت: 
سیل زده  مناطق  در  حضور  برای  لبنانی 

ایران دعوت کرده است.
شیخ معین دقیق از تأکید سیدحسن 
در  لبنانی  جوانان  برای حضور  نصراهلل 
مناطق سیل زده ایران خبر داد و گفت: 
که  خواستند  ما  از  نصراهلل  سیدحسن 
از جوانان لبنانی برای حضور در مناطق 

سیل زده ایران دعوت کنیم.
وی گفت: نصراهلل به صورت مکرر 
به  و  است  سیل زدگان  وضعیت  پیگیر 
خواسته  نیز  لبنان  حزب اهلل  از  همه 
امدادرسانی  توان در  تمام  با  که  است 
به سیل زدگان در کنار نیروهای جهادی، 
ایران  مسلح  نیروهای  و  هالل احمر 
از  قابل توجهی  تعداد  هم اکنون  باشد. 
جوانان لبنانی در مناطق سیل زده حضور 
دارند و برخی دیگر از جوانان در حال 

عزیمت به مناطق سیل زده هستند.

نمای نزدیک

ادامه از صفحه اول
با دقت نظر به تعاریف متنوع و گوناگوني که در 
ادبیات بحران وجود دارد، درمي یابیم که س��ه عامل 
مش��ترک و مهم در تمامي تعاری��ف آن وجود دارند 
ک��ه عبارتند از: تهدید، زم��ان، غافلگیري یعنی همه 
بحران ها در س��ه ویژگی مشترک هستند، اول اینکه 
همگی تهدیدی را برای محدوده ای مش��خص ایجاد 
می  کنند و غافلگیرانه آغاز ش��ده اند و نهایتا در زمان 
نامش��خص بروز و ظهور یافته و سرعت انتشار اخبار 
درست از کانال های رسمی در این زمان حیاتی است.

اما باید دانست که حجم یک بحران با مشخص 
شدن سه عامل دامنه، شدت و دوام بحران مشخص 
مي ش��ود. منظور از دامن��ه بحران تعداد مس��ائل و 
زیرسیس��تم هاي درگیر در بحران است، در حالي که 
ش��دت بحران، وس��عت و محدوده فضای��ي برخورد 
عوامل دخیل در بحران را تعریف مي کند.دوام بحران 
سومین شاخص مشخص کننده حجم بحران است که 
در آن عامل زمان نقش اساسي دارد، که هر قدر زمان 
برگشت به ش��رایط عادي کوتاه تر باشد دوام بحران 
نیز کمتر بوده است. در حقیقت دامنه، شدت و دوام 
بحران سه عامل اثر گذار بر یکدیگر است و اندازه هر 

یک از آنها مي تواند بر آن دوي دیگر قرار گیرد.

بحرانچطورایجادمیشود
بحران ها را مي توان نتیج��ه عناصر علي متعدد 
و زنجیره اي از خطاها و اش��تباهات دانس��ت: به طور 
معمول یک بحران ب��ا پیدایش عمدي یا غیرعمدي 
یک محرک آغاز مي ش��ود. این محرک باید به عنوان 
تهدیدي غیرعادي درک شود. محرک ابتدایي بحران 
مي تواند در قالب کالم )سخنراني(، نوشته )نامه، مقاله( 
یا اقدام عملي سخت )درگیري، تخریب( شکل گیرد.

بحران ها از چهار مرحله مختلف عبور مي کنند: 
اولین مرحله مربوط به دوره زماني »انباشت بحران« 

است؛ در این دوره نشانه هاي بحران به مرور خود را 
نشان مي دهند و مدت ها قبل از اینکه چکاننده هاي 
بحران عمل کنند، عالئم و پیش درآمدهاي بحران 
معلوم مي ش��وند. دومین مرحله شکل گیري بحران 
»بروز و ظهور بحران« اس��ت: در این دوره حوادث 
تحریک کننده موجب بروز و ظهور بحران ش��ده و 
آن را به شکل یک واقعیت ملموس و تهدیدکننده 
در مي آورد. خسارت ها و ضربه هاي فیزیکي و رواني 
به سازمان و عناصر محیطي در این مرحله صورت 
مي گیرد. »فروکش کردن بحران« س��ومین مرحله 
از حیات بحران اس��ت که با اس��م هاي دیگر نظیر 
»مرحله مزمن« و... نیز ش��ناخته مي شود. در این 
مرحل��ه بحران وارد فضاي جدیدي ش��ده، دامنه و 
ش��دت آن به طور چش��مگیري کاه��ش مي یابد. 
چهارمین و آخرین مرحله مربوط به زماني مي شود 
که نشانه هاي بهبود اوضاع و برطرف شدن تهدیدها 
پدیدار ش��ده. پایان یک بحران لحظه اي اس��ت که 

این مرحله به اتمام رسیده باشد.

مواجههبابحران
انواع راهبردهاي رس��انه اي در مواجهه با بحران 
ش��امل انفعالي، واکنش��ي، فعال و فوق فعال طرح و 
راهبرده��اي فعال و فوق فعال به مثابه نیاز اساس��ي 
رسانه ها براي مقابله با بحران تبیین خواهند شد. اما 
در این میان نقش رسانه ها در مراحل مختلف مدیریت 
بحران بی بدیل و حذف نشدنی است، این نقش شامل 
مرحله آموزش )پیش از بحران(، مرحله مواجهه )حین 
بحران( و مرحله پش��تیباني و اصالح )پس از بحران( 

می شود که باید درست و صحیح پیاده شود.

مدیریتبحراندررسانه
با توجه به این مهم که امروزه مردم اساس��اً از 
طریق رس��انه ها و البته شبکه های مجازی اطالعات 
دریاف��ت مي کنند. فعالیت رس��انه های رس��می در 
عرصه اطالع رساني و تبلیغات آنها را به عامل محور 
شکل دهي به افکار عمومي در جوامع معاصر تبدیل 
کرده است. رسانه ها با توجه به به قدرتي که در جذب 
توده مخاطبان و مشارکت در فرآیند شکل دهي به 
اف��کار عمومي دارن��د، نقش قاب��ل مالحظه اي در 
بحران ه��ا و کش��مکش هاي اجتماعي، سیاس��ي و 
بین المللي ایفا مي کنند. البته درک عمومي جامعه 
و واکنش هاي تشدید کننده و یا ثبات بخش توده ها 
در قبال بحران منحصراً در اختیار رس��انه ها نیست 
اما رس��انه در این زمینه به عنوان یکي از مهمترین 

عوامل و بازیگران اجتماعي مطرح هستند.
دنیس مک کوییل درارتباط بین رسانه و بحران 
مي گوید: رسانه ها مي توانند تغییرات پیش بیني شده 
یا تغییرات ناخواس��ته اي را موجب شوند، تغییرات 
مح��دودي ایجاد مي کنن��د، تغییرات را س��هولت 
بخش��ند، وضع موجود را تقویت کنند ویا از تغییر 
در وضع موجود جلوگیري نمایند بنابراین رسانه ها 
در ایجاد آمادگي در بین اقش��ار مختلف بحران هاي 

طبیعي مي تواند نقش بسزایي را بازي کند.

عملکردرسانههادربحران
اما متاسفانه بس��یاری پیش آمده که رسانه ها 

نتوانستند آنطور که باید نقش مثبتی در مدیریت 
بحران و آرامش به رمدم ایفا کنند، و گاه با سکوت 
و خ��ال انتش��ار اخبار رس��می باعث ش��ده اند که 
بحران تش��دید و یا انتشار شایعات اخبار دروغ در 
ش��بکه های اجتماعی مدیریت بحران را با مشکل 
عدی��ده ای روب��ه رو کند. متاس��فانه در زمان زلزله 
کرمانش��اه و چه در زمان آتش س��وزی پالسکو و 
چه در زمان س��یل اخیر مدیریت نامناس��بی را از 
رس��انه ها دیده ایم به گونه ای که رسانه ها با انتشار 
دیرهنگام اخبار مربوط به بحران ایجاد شده شوق 
مردم را به شنیدن اخبار در شبکه های غیررسمی 
مانند ش��بکه های اجتماعی بیشتر و باعث شده اند 
که اخبار کذب بارها مردم را به سمتی بکشاند که 
مدیریت نیروهای امدادی را با مشکل مواجه کند.

متاسفانه رس��انه های کشور خصوصا رسانه های 
بین المللی ای��ران در مدیریت بحران های بین المللی 
و جریان س��ازی جن��گ ن��رم عملکرد قاب��ل قبولی 
نداش��تند و اغلب به جای مدیریت جنگ رس��انه ای 
و جریان س��ازی یا سیاست های تقلید را برگزیدند یا 
پاسخ به جریان های بیگانه! و از خود خالقیت کمتری 
را بروز داده اند، البته به جز تک  گزارش��ات که معلوم 

می شود سیاست های کالنی پشت آن نبوده است.

رسانهوسیل
درست است که اطالعیه های مدیریت بحران 
از ش��بکه های صداوس��یما مدام پخش و اطالعات 
به مردم می رس��ید اما جای خال��ی اخبار تکمیلی 
خصوصا در سایت ها و خبرگزاری ها آن هم در ایام 

تعطیالت نوروز که س��یل جاری ش��ده بود خالی 
ب��ود، در عی��ن حال به ج��ز دو روزنامه که آن هم 
بازتاب دهنده اخبار خبرگزاری ها و بیانیه های ستاد 
مدیریت بحران بودند هیچ روزنامه ای در تعطیالت 
نوروزی برای اطالع رسانی در زمان بحران فعالیت 
خ��ود را حتی به ص��ورت الکترونیکی آغاز نکرد تا 
خالء رس��انه ای بیش از بحران زلزله کرمکانشاه و 
امثالهم به چشم آید و این مهم بیشتر یادمان آید 
که عمال در رسانه ها فضایی به نام وضعیت بحران 

تعریف نشده و مغفول مانده است.

جایخالیخبرنگاریبحران!
متاس��فانه اوضاع خبرنگاری بح��ران نیز مانند 
مدیریت بحران در رس��انه تعری��ف چندانی ندارد و 
خبرنگاران اگر تحصیل کرده رس��انه های مربوطه به 
خود باشند به جز چند واحد دانشگاهی آموزش های 
الزم را برای زمان حضور در بحران ها و گزارش��گری 
در بح��ران ندیده و همین باعث می ش��ود که عمال 
رفتارهای��ی مانن��د حض��ور در نزدیک��ی موقعیت 
خطرناک ایجاد شده را داشته باشند که برای جانشان 
مخاطراتی ایجاد کند، مانند گزارش از ساختمان در 
حال ریزش و یا حضور در کنار یا وسط سیالب!! و... 
بر همین اس��اس ضروری به نظر می رسد که پس از 
بررسی سیاس��ت کالن مدیریت بحران در رسانه به 

خبرنگاری بحران نیز توجه ویژه ای شود.
در نهایت با جمیع شرایط فوق به نظر می رسد 
تدوی��ن سیاس��ت های کلی مدیری��ت و مواجهه با 
بحران در رس��انه و آموزش خبرنگاری در ش��رایط 
بحران برای رسانه های کشور امری الزم و ضروری 
و البته فوری باشد که باید متولیان رسانه و یا حتی 
معاون��ت مطبوعاتی به رفع نی��از این حوزه کمک 
کند ت��ا در بحران ها به جز غافلگی��ری مدیریتی! 

غافلگیری رسانه ای را هم تجربه نکنیم!

جای خالی مدیریت بحران در اطالع رسانی؛

بحران غافلگیری مدیران و رسانه ها این بار در سیل!


