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هماهنگی عراقی ها 
برای اخراج نظامیان 

آمریکایی

مسبب اصلی 
آمریکا است 

ناکارآمدی قانونگذاری 
سنتی حتی با 

مصلحت!!؟

اجرای���ی  س���تاد  رئی���س  دس���تور 
فرمان امام برای بسیج امکانات و 
اعزام نیروهای امدادی و جهادی 
به مناطق س���یل زده سیس���تان و 

بلوچستان

همزمان با وقوع سیل در برخی نقاط استان سیستان 
و بلوچس��تان اولی��ن محموله امدادی س��تاد اجرایی 
فرمان امام ش��ب گذشته در هفت نقطه استان توزیع 
ش��د.محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام با 
صدور دس��توری به زیرمجموعه های ستاد، خواستار 
بس��یج امکانات و اعزام نیروه��ای امدادی و جهادی و 

ارس��ال کمکهای ضروری برای یاری رساندن به مردم 
آسیب دیده از سیل شد.بنابراین گزارش شب گذشته 
اولین محموله امدادی س��تاد ش��امل م��واد غذایی ، 
دارویی و اقالم ضروری ش��امل پتو و چادر در 7نقطه 
استان توزیع ش��د و محموله دوم هم به زودی توزیع 
خواهد ش��د.این گ��زارش می افزای��د نماینده رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان امام نیز صبح امروز با حضور در 
روستاهای سیل زده از نزدیک از حجم آسیبها بازدید 
و با مردم این مناطق گفتگو کرد.گفتنی است با دستور 
رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان امام ق��رارگاه جهادی و 
امدادی ستاد اجرایی درسیستان وبلوچستان آبان ماه 
امسال افتتاح شد که قابلیت پشتیبانی امدادی،غذایی 
و داروی��ی از ۱۵ه��زار نفر در یکهفت��ه راهنگام وقوع 

شرایط بحرانی مانند سیل اخیر را دارا است.

آزادی بیان به سبک
 نظام های غربی

 

آزادی بیان، گفتگو، تساهل، مدارا، تضارب افکار، گردش 
آزاد اطالعات و... از جمله مهمترین مباحث دنیای امروز 

است که آبشخور فکری تمامی آنها جهان غرب است. 
ترور س��ردار س��لیمانی و ابو مهدی المهن��دس صرفاً از 
لحاظ نظامی نش��ان دهنده چهره واقعی نظام سیاس��ی 
غرب نبود و اگر کم��ی منصفانه نگاه کنیم می بینیم که 
غ��رب در این ماجرا در حوزه های گوناگون نیز شکس��ت 
خورده ولی افس��وس که تریبونی جامع نیس��ت که این 

شکستها را از آن فریاد زد.
در این رخداد شاهد شکست نظام رسانه ای دنیای غرب 
نیز بودیم، آنجا که در حد مالک و معیارهای انسانی وارد 
گود نش��ده و اقدام آمریکا را محک��وم ننمودند که هیچ، 
بلکه اصل بی طرفی را نیز چندان مورد احترام قرار نداند. 
این رخداد بی طرفی بس��یاری از نهاده��ای بین المللی 
همچون س��ازمان ملل و حتی ش��ورای امنیت را دوباره 
زیر سوال برد. اگر چنین اقدامی علیه یکی از کشورهای 
عضو ش��ورای امنیت یا از اعضای قدرتمند اتحادیه اروپا 

می افتاد آیا واکنشها همین می شد؟
ترور ش��هدای امنیت جهانی صرفا عدم کارایی نهادهای 
بین المللی را نش��ان ن��داد، بلکه گفتم��ان گردش آزاد 
اطالعات را زیر س��وال برد و نشان داد همه این مفاهیم 
بیش��تر مصرف داخل��ی )نظام غ��رب( دارد و هرکس یا 
کش��وری ک��ه در گفتمان غ��رب جای نگی��رد مورد بی 

توجهی قرار خواهد گرفت. 
دنیای امروز، که دنیای ارتباطات و رس��انه است و در آن 
بش��دت بر گردش آزاد اطالعات تأکید می شود صرفاً تا 

جایی مجاز است که فعالیتها، پسند نظام غرب باشد.
پس از ترور ش��هدای امنی��ت، جهان ش��اهد رفتارهای 

غیرحرف��ه ای و حت��ی توهی��ن آمیز نس��بت ب��ه برخی 
مسوالن، اشخاص و پایگاه های خبری بودیم. برای مثال 
ش��اهد بسته ش��دن صفحه توئیتری مقام معظم رهبری 
بودی��م. این یعنی اینکه در س��طح جهانی، ما تعیین می 
کنیم صدای چه کسی به گوش مردم برسد. بسته شدن 
صفحه ایشان در واقع توهین به 80 میلیون ایرانی است 
که مقام ارشد کشور شما حق اظهار نظر در سطح جهانی 
ندارد. البته این اقدامات محدود به توئیتر نبوده بلکه در 
اینستاگرام نیز شاهد چنین رفتارهایی بودیم، بطوری که 
مطالب خیلی افراد در حمایت از س��ردار سلیمانی حذف 
می ش��ود. برای نمونه ش��اهد حذف صفحه اینستاگرامی 
حجت االس��الم و المسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه 
در اس��تان آذربایجان شرقی بودیم. آل هاشم اولین امام 
جماع��ت ای��ران بود که ب��ه قضیه ترور ش��هدای امنیت 
منطقه و جهان، به شکل جدی ورود کرد و حضور مردم 
تبری��ز در خیابان ها را م��ورد ارج و حمایت قرار داد، به 
طوری ک��ه رهبر انقالب نی��ز این اقدام م��ردم تبریز را 

تحسین نمودند. 
اقدام دیگر بس��ته شدن صفحه ایس��نتاگرام خبرگزاری 
تسنیم بود. یعنی در نظام فکری غرب حتی ارکان اصلی 
گردش اطالعات آزاد نیز به خودی و غیرخودی تقس��یم 
می ش��ود، در حالی که یک��ی از مبانی مهم فکری غرب 

پذیرش دیگری یا همان غیرخودی است. 
تمامی این اقدامات نشان دهنده این است که اوال گردش 
آزاد اطالعات تا جایی آزاد اس��ت که برخالف خواس��ت 
غرب اطالعاتی منتشر نشود، دوماً توئیتر، اینستاگرام و... 
در نهایت س��ربازان نظام غرب در جنگ نرم و رسانه ای 
هستند و بیشتر به دنبال اجرایی کردن منویات دستگاه 
سیاس��تگذاری کش��ورهای غرب��ی و در رأس آن آمریکا 
هس��تند. نگارنده به دنبال ایجاد فضای دوقطبی اس��الم 
و غرب منکر دس��تاوردهای آن در ح��وزه های گوناگون 
علمی نیس��ت، اما نباید همه چیز را س��یاه و سفید دید. 
باید این تناقضات رفتاری، تبعیضهای فکری، بی عدالتی 

های سیاسی و بین المللی را مورد تأمل قرار داد. 

نماینده مردم سیس��تان و بلوچستان در شورای عالی استان ها 
با بیان اینکه وضعیت در اس��تان به  واس��طه وقوع سیل"بسیار 
وخیم" اس��ت، گفت: مردم در روس��تاها با وقوع سیل محاصره  
ش��ده اند و به  ش��دت نیازمند آب آش��امیدنی و م��واد غذایی 
هستند. عزیز سارانی با اشاره به سیل اخیر در استان سیستان 
و بلوچس��تان اظهار کرد: وضعیت در اس��تان به  واس��طه وقوع 
س��یل "بس��یار وخیم" است؛ چهار روز اس��ت که مردم درگیر 

سیل هستند و ارتباط آن ها با بیرون قطع شده است.
وی افزود: مردم در روس��تاها به وسیله سیل محاصره شده اند و 
به  ش��دت نیازمند آب آش��امیدنی و مواد غذایی هستند؛ راه ها 
زیر سیل مانده و دسترسی زمینی وجود ندارد. امکانات هوایی 
هم در استان نداریم. تنها یک بالگرد در استان وجود دارد که 
توانایی رساندن مواد غذایی و آب آشامیدی و انتقال مصدومان 
روستا را ندارد. از زمان وقوع سیل هم درخواست ارسال بالگرد 

داده ایم که هنوز پاسخ درستی به ما داده نشده است.
سارانی با بیان اینکه بیش��تر جنوب استان درگیر سیل است، 
گفت: شهرستان های نیک شهر، چابهار و ایرانشهر درگیر سیل 
هس��تند و روستاهای مناطق دشتیاری، زر آباد، بن و قصر قند 
زیر آب رفته اند؛ راه ارتباطی بیش از ۵00 روس��تا قطع ش��ده 
است و تنها در منطقه قصر قند ۱۱3 روستا در محاصره سیل 
قرار دارند. نماینده سیس��تان و بلوچس��تان در ش��ورای عالی 
اس��تان ها ضمن درخواست کمک از مسئوالن ادامه داد: مردم 
به ش��دت نیازمند کمک های اولیه هس��تند؛ هنوز آمار دقیقی 
از خس��ارت ها و کش��ته ها وجود ندارد اما باگذش��ت زمان این 
خسارت ها بیش��تر خواهد شد. سیل روستاها را محاصره کرده 
اس��ت و از برخی از روس��تاهای درگیر سیل هیچ اطالعاتی در 
دس��ت نیست. نیروهای سپاه پاسداران و ارتش برای کمک به 

سیل زدگان وارد عمل شده اند. تسنیم

تماس تلفنی رئیس جمهور با استاندار 
سیستان و بلوچستان

رئیس جمهور در تماس تلفنی با "احمد علی موهبتی" استاندار 
سیستان و بلوچستان در جریان مسایل و مشکالت این استان 
در پی بارش های ش��دید و وقوع سیل قرار گرفت و دستورات 

الزم را برای تسریع در روند امدادرسانی صادر کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در این تماس تلفنی 
ب��ر اختصاص تمام امکان��ات و تجهی��زات و هماهنگی تمامی 
بخش ها و دستگاه های مرتبط برای مدیریت نهایی سیالب ها 

و کمک به آسیب دیدگان تاکید کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این تماس تلفنی گزارشی 

را از روند کمک رسانی به مردم استان ارائه کرد.

پلیس تهران: در هیچکدام از تجمعات 
صورت گرفته از سالح استفاده نشده 

است
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران بزرگ اعالم کرد که پلیس در 
هیچ یک از تجمعات صورت گرفته از س��الح اس��تفاده نکرده 
است. مرکز اطالع رس��انی پلیس پایتخت در پی انتشار برخی 
گمانه زنی ها درباره اس��تفاده پلیس از س��الح در اغتشاش��ات 
ص��ورت گرفته، اعالم کرد که تاکنون در هیچ یک از تجمعات 
و اغتشاش��ات صورت گرفته، پلیس از اس��لحه استفاده نکرده 
است. در چند روز اخیر در برخی از تجمعات غیر قانونی برخی 
از عناصر نفوذی از س��الح های گرم اس��تفاده کرده و مردم را 

هدف قرار داده اند. 

صفحه 6

صفحه 5

فارغ از خطای انسانی صورت گرفته 
در سقوط هواپیمای اوکراینی:

روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش 
رسمی سال 1397 مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی پرسشگری 

)16( می کند:

جریان های مقاومت عراق برای آزادسازی 
کشورشان از اشغال متحد می شوند

صفحه 8

2

س��واد در یک جامعه به مانند واکس��ن و پادزهری 
مقابل میکروب ها و ویروس هایی اس��ت که س��عی 
دارن��د با فریبکاری از بی س��وادی افراد جامعه )نه 

همه آنها( بهره برداری کنند.
س��واد تنها ب��ه تحصیالت دانش��گاهی و آکادمیک 
گفته نمی شود، چه بسا، یک روستایی، یک راننده، 
یک کارگر بیش��تر از یک دانشجو و یا حتی استاد 
دانش��گاه درک داشته باشد و ش��رایط را بسنجد و 

بفهمد.
س��واد معنای تحصی��الت عالیه ندارد، بلکه س��واد 
توانایی درک و ادراک دنیا و کش��ور خود است، اگر 
افراد یک جامعه از چنین سوادی برخوردار باشند، 
هیچگاه در دام ش��ارالتان هایی که در صدد س��وء 

استفاده از بی سوادی هستند نمی افتند.
اتفاقاتی که در چند روز گذش��ته در کش��ور افتاده 
اس��ت، نیازمند دقت و توجه زیاد اس��ت، بدون آن 
ک��ه درباره آن اتفاق��ات و تحوالت تفک��ر و تعمق 
کرد، نمی توان س��خن گفت، واکنش نش��ان داد و 
قضاوت کرد. اگر درباره ترور س��ردار ش��هید حاج 
قاس��م س��لیمانی به دس��ت آمریکا، تفکری وجود 
نداش��ته باش��د، نتیجه آن این می ش��ود که برخی 
افراد بی س��واد دس��ت به پاره کردن پوس��تر او در 
س��طح ش��هر می زنند و علیه او شعار می دهند. اگر 
درباره پاسخ موشکی ایران به اقدام تروریستی رژیم 
آمریکا در پایگاه عین االس��د اظهار نظراتی همسو 
با اهداف دشمن از زبان برخی شنیده می شود و یا 
در قلم آنها دیده می ش��ود، از بی سوادی آنها است. 
اگر درباره س��قوط هواپیمای مس��افربری اوکراین 
در ته��ران همه کارشناس��انه س��خن می گویند و 
اظهارنظ��ر می کنند و ادعا می کنند س��پاه به عمد 
این هواپیما را ساقط کرده و اشتباهی در کار نبوده، 

از بی سوادی آنها است.
اگ��ر برخی افراد و اش��خاص در جامعه ک��ه اتفاقاً 
در میان افکار عمومی ش��ناخته ش��ده هستند، در 
این ش��رایط حس��اس و بحرانی به نام همدردی با 
خانواده ه��ای جانباختگان هواپیم��ا، رفتاری انجام 
می دهن��د، از ش��رکت در یک جش��نواره منصرف 
می ش��وند یا کنس��رت خ��ود را لغ��و می کنند، از 
بی س��وادی آنها اس��ت، اضافه بر این که همه آنها 
در واقع همان هدفی را که دش��من دنبال می کند، 
می رون��د و دانس��ته یا ندانس��ته، با سیاس��ت های 

دشمنان همراهی می کنند.
ع��ده ای پ��س از اع��الم رس��می و صادقان��ه نظام 
جمهوری اسالمی ایران در شلیک اشتباهی موشک 
ب��ه هواپیمای مس��افربری اوکراین رد ان ش��رایط 
بحران��ی جنگی، ک��ه در این حادث��ه و اتفاق همه 
مسافران آن جان باختند و داغ دیگری بر دل مردم 
ای��ران وارد کرد، از این اتفاق فرصت طلبی کرده و 
ن��ه تنها با خانواده های ای��ن عزیزان ابراز همدردی 
و س��وگواری نکرده اند، بلک��ه داغ دل آنها را افزون 
نمودند، چرا که در شرایط موجود آرامش جامعه را 
برهم زده اند ک��ه آرامش خانواده های جانباختگان 
نیز جزو آن است. این عده قلیل بی سواد و مغرض 
برای جانباختگان دلسوزی نمی کنند، برای خانواده 
آنها س��وگواری نمی کنند، بلکه در بی سوادی خود 
غرق ش��ده اند و نمی دانن��د که رفتار آنه��ا، ادامه 
اغتشاش��ی که باعث ش��ده اند، فتنه ای که امکان 
ش��کل گیری آن می رود، نخس��ت دامن همین بی 
س��واد هایی را خواهد گرفت که به خیابان آمده اند، 
ش��عار علیه س��ردار دالور ایران سر می دهند، سپاه 
را با داعش مقایس��ه می کنند، علی��ه رهبری نظام 
ش��عار می دهن��د و رفتاره��ای ب��ه دور از هرگونه 
فه��م و درک واقعی از حقایق موجود که مس��بب 
آن دش��منی همچون آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
سعودی هایی است که آرزوی نابودی ایران اسالمی 
را دارند. نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، از 
ارتش و س��پاه گرفته تا نیروی انتظامی و بسیج در 
طول 4۱ س��ال از عمر انقالب تاکنون مدافع مردم 
و کش��ور بوده اند، که اگر نبودند، دشمن وحشیانه 
به حریم این کش��ور وارد می ش��د و همان هایی که 
اکن��ون به خیابان آمده اند و علیه ارکان اصلی ایرن 
اسالمی شعار می دهند و اغتشاش می کنند، باید به 
سربازان اجنبی سواری می دادند! رسانه های معاند 
که در این گونه اتفاقات محرک و آتش بیار معرکه 
هس��تند، ب��ر روی چنی��ن افراد بی س��وادی تأثیر 
مس��تقیم دارند، چرا ک��ه درباره اتفاقات، اندیش��ه 
نمی کنن��د، تفکری در وجود آنها نیس��ت و تنها به 
س��خنان و اخباری توجه دارند که از سینگال هایی 
مسموم فرستاده می ش��ود، امواجی که ذهن و فکر 
آنها را به تس��خیر خ��ود در آورده و اجازه نمی دهد، 

حقایق را ببینند. چنین افرادی کافی است.

سوء استفاده شارالتان ها 
از بی سوادی

ادامه صفحه 2

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد:
اجرای کامل عدالت در پرونده سقوط 
هواپیما بدون هیچ مالحظه ای

سخنگوی دولت: 
حادثه هواپیما ریشه در اقدام 

آمریکا دارد

2

گ���زارشیادداشت

خ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 3

رحمت مهدوی

نگاهی به بهره برداری دشمنان از حادثه دلخراش هواپیمای اوکراین 
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وضعیت سیل زدگان سیستان  و بلوچستان "بسیار وخیم" است

 نیاز فوری مردم به آب آشامیدنی و مواد غذایی

نیازفوریمردمبه
آبآشامیدنیوموادغذایی

صفحه 1

وضعیت سیل زدگان سیستان  و بلوچستان "بسیار وخیم" است


