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 20هزار مسکن جدید در تهران ساخته میشود
توگو با «ایران»:
مهدی فخیمزاده در گف 

سینمای ایران لودگی را
با طنز اشتباه گرفته است!

دولت امریکا سپاه پاسداران را گروه تروریستی خواند!

ماجراجویی
کاخ سیاه

پاسخسریعوصریحایرانبهنمایشترامپ:
فرماندهیمرکزیامریکادرغربآسیا«گروهتروریستی»است
گفتارهاییازصادقخرازی،محمدصالحجوکار،یوسفموالیی
محمدمرندی،کمالدهقانی،محمدهاشمیوالیاسحضرتی

ملت 80میلیونیتروریستهستند؟

 39سال پس از روزی که جیمی کارتر ،رئیس جمهوری ایاالت
متحده امریکا روابط سیاســی و بازرگانی خود را با ایران قطع
یادداشت
کرد ،خلف جمهوریخواه او ســپاه پاسداران انقالب اسالمی را
در فهرســت گروههای به اصطالح تروریســتی قرار داد .کارتر
در همــان ســال به دلیل ناتوانــی در حل بحــران گروگانهای
امریکایــی در تهــران در انتخابــات شکســت خورد و بــه دوره
دوم ریاست جمهوری نرسید .همان کارتر ربع قرن بعد جزو
سید محمدصادق
طرفداران مذاکره بدون پیش شــرط با ایران شد .عالوه بر آن
خرازی
تحلیلگرمسائل
او کــه میزبان توافق کمــپ دیوید بین اعراب و اســرائیل بود،
سیاست خارجی
ربــع قرن بعد برخالف سیاســت دولت وقــت امریکا نه تنها
با تروریســتی خواندن گــروه حماس مخالفت کرد که بانی مذاکره با ســران این گروه
مقاومت فلســطینی شــد و اذعان کرد حذف حماس و سوریه از گفتوگوهای صلح
خاورمیانهبیفایدهاست.اینهمانکارتریبودکهدردورهگروگانگیری،ایرانراکشوری
توگو با شبکه امریکایی «سی بیاس»
تروریست خواند و حضرت امام خمینی در گف 
خطاببهاوفرمودند«:ملتسیوپنجمیلیونیتروریستهستند؟!..تشخیصشما
درمسائلسیاسیهمهمینطوراستکهملتماراتروریستبدانید؟!شمامطمئن
باشید که ملت ما مسلم است و مسلم تروریست نیست و با اینها با کمال رأفت عمل
میکند(».صحیفهامامخمینی،جلد)11
آنچــه دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری فعلی امریکا با تصمیم دیروز انجام داد تکرار
ادعاهایی است که تمام جانشینان کارتر داشتند اما این بار نیروی رسمی و مردمی یک
کشوردیگررادرفهرستتروریستیخودقراردادهاست.تکرارهماناشتباهیکهامریکا
سال 1997درباره حزباهلل لبنان انجام داد و نیروی مقاومت مردمی علیه اشغالگری
صهیونیستی را تروریست خواند؛ همان نیرویی که امروز مورد اقبال قاطبه مردم لبنان
و دارای کرســی در پارلمان این کشــور و جریان اثرگذار سیاسی در تشکیل دولت است.
چطور میشود حزباهلل لبنان جزو گروههای تروریستی باشد اما سازمانهای نظامی،
اطالعاتی و امنیتی اســرائیل که رســماً دســت به ترور مبارزان فلســطینی میزنند ،در
حمالت خود مرتکب جنایات جنگی میشــوند و ســابقه ســیاه بلندباالیی در کشــتار
غیرنظامیان بیدفاع دارند ،در آن فهرســت جایی نداشــته باشــند؟ اصوالً فهرســت
تروریســتی امریــکا دارای چه اعتباری اســت وقتی هم نــام داعش در آن اســت و هم
مهمترین نیروی مقابله کننده با داعش؛ یعنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران؟
این چه لیست مضحکی است که در آن نام گروههایی مانند القاعده ،طالبان و داعش
و...دیده میشــود که نشــو و نضج و نشــان آنها با حمایتهای سیاسی و نظامی خود
امریکاییهابودهواگرنبودپشتیبانیهایلجستیکیپنتاگون،نهچنینگروههاییشکل
میگرفتند و نه به اقدام تروریستی دست میزدند؟ این چه فهرست مفتضحی است
که حامیان گروهک تروریســتی منافقین که افتخار سخنرانی در محافل آنها را دارند،
برایشتصمیممیگیرندواسمحذفواضافهمیکنند؟آیااقبالروزافزونمردملبنان
و منطقه به حزباهلل لبنان خود بهترین گواه بیاعتباری لیست تروریستی نیست؟ آیا
همینکهکارترهمحماسراتروریستنمیداندنشانهبیاعتناییجریاناتامریکابه
چنینبازیمزورانهایبامفهوم«مبارزهباتروریسم»نیست؟
نهایت شناخت دولتمردان فعلی امریکایی از ایران این است که سپاه پاسداران انقالب
اسالمی را یک گروه نظامی میداند؛ جریانی مردمی که همزاد انقالب اسالمی است و
همپای ارتش جمهوری اسالمی در دفاع از آب و خاک و ناموس این مردم در دوره جنگ
تحمیلیبود.جریانیکهدرطیدهههایاخیرباحزببعثصدامموردحمایتامریکا
و القاعده و داعش دست ساز امریکا جنگید و هویت آن نه یک سازمان نظامی که دارای
ماهیت مردمی است .سردار قاسم سلیمانی امروز در تراز چند چهره نخست محبوب
مردم ایران به گواه تمام نظرسنجیهای علمی و حتی غیردولتی است .محبوبیتی که
بارها مورد اذعان مقامات و رسانههای امریکایی نیز بوده است .مگر همین سپاه نبود که
امریکاییهاباالتماسدرخواستکردنددربغدادکمربندسبزامنیتیایجادکند؟همین
ســپاه نبود که بعد از  11ســپتامبر که فرماندهان امریکایی در افغانستان میلرزیدند ،به
یاری نیروهای اتحاد شمال رفت تا کابل را فتح کند؟ تاریخ دوباره تکرار شده است .ارتش
اجارهای آل ســعود و امارات پشــت دروازه ریاض و دوبی و ابوظبی در حال لرزیدن است
و نیروی اقدام ســریع صلح ایران حرف اول را در منطقه میزند .اقدام دیروز کاخ سفید
روسیاه ،علیه سپاه نبود .تروریست خواندن کل ملت ایران بود و میتوان به تعبیر امام
راحلازدونالدترامپپرسید«:ملتهشتادمیلیونیتروریستهستند؟!»

خطاها و اشتباه ها در جریان فاجعه سیل

ســیل بنیــان کــن و فاجعــه بــار بیســابقهای کــه در
گســترهای از شرق تا غرب کشورمان چند صد شهر و
یادداشت
هزاران روســتا را در کام خود فرو کشید به عنوان یک
مصیبت ملی به ما چه آموخت و با توجه به دستاورد
تجربههــای حاصــل از بالیــای طبیعــی گذشــته آیــا
توانســتهایم در ســیل اخیر با رفع اشتباه های گذشته
و برنامهریــزی صحیــح در جلوگیــری از ویرانیهــای
محمد بلوری
بیشــتر و کمکرســانی مؤثرتر به ســیل زدگان موفق
روزنامهنگار
باشــیم؟ ولــی متأســفانه عملکــرد ســازمانهای
مختلــف نشــان میدهد با همه تالشهــای مردمی در مقابله با ســیل و
نجات انسان ها و باالخره در جلوگیری از ویرانی شهرها و روستاها موفق
عمــل نکردهایــم و به طور کلی تجربههای گذشــته به کار نیامده و به فکر
جبران اشتباه ها در کاهش تلفات و خرابیها نیفتادهایم.
ســیل ویرانگر چند ســاله استان گلســتان را در نظر بیاوریم که هر سال با
شــروع فصل بارندگی در سراشــیب لخت جنگل که درختان تناورش در
تجــارت چوب به کارخانههای چوب بری انتقال مییابد جاری میشــود
و با ویرانی خانهها در شــهر و روســتاها فاجعه به بار میآورد و با آنکه در
روزنامههــا مدام از خطر جنگل زدایی مینویســیم ،امــا با ادامه تجارت
چوب توســط خانوادههای متنفذ هر ســال تا بلندترین ارتفاع کوهســتان
در گیــان و مازنــدران درختان تناور با نیش اره برقــی بر زمین میافتند
و به جایش با صدور جواز ســاخت مســکن توســط افراد خــاص و متنفذ
خانهسازی تا بلندترین مناطق جنگلی گسترش پیدا میکند.
ســال گذشــته برای جلوگیری از نابــودی جنگل طرحی بــا عنوان تنفس
جنــگل بــرای بررســی در مجلــس شــورای اســامی آمــاده شــده بــود تا
براساس آن برای مدت  10سال بریدن درختان جنگلی متوقف شود .اما
شــنیدهایم متنفذانی در استانهای گلستان ،مازندران و گیالن که در راه
انــدازی کارخانه های چــوب بری و تجارت صنایع چوب ســرمایهگذاری
کردهاند مانع بررسی این طرح در مجلس شدند.
در حالــی که دولت و مجلســیان باید در این باره اقــدام کنند و راه نجات
جنــگل را هموار ســازند .ســیلی کــه امروزه گرفتــار عــوارض مصیبت بار
آن هســتیم با گســتردهترین ویرانی در شــهرها و روســتاها ســبب از بین
رفتــن میلیونهــا هکتــار بــاغ ها و زمینهای کشــاورزی شــده کــه دولت
مشــکل بتوانــد از پــس ترمیم ایــن خرابیها برآیــد ولی اگر مســیلها را
بــا سوءاســتفادههای ناشــی از موقعیتها نابــود نمیکردنــد و جنگلها
بــرای تجــارت چوب و خانهســازی از بیــن نمیرفت و خالصــه اینکه اگر
ســیل بندهایی مقاوم ســاخته میشــد و اگر با تجهیزات الزم با نیروهای
کارآزمــوده بــه مقابلــه بــا ســیل میرفتیــم میتوانســتیم از مصائــب
فاجعهآمیز این ســیل بنیان کن کم کنیم و از عهده خسارات آن برآییم.
در حالــی کــه گمان نمــیرود دولت حتی با اســتفاده از صنــدوق ذخیره
ارزی بتواند خسارتهای چند هزار میلیاردی ناشی از سیل را که کشور و
مردم متحمل شدهاند جبران کند.
بدیهــی اســت نحــوه مقابلــه بــا ســیل بــرای کاهــش خســارات و نجات
انســانهایی کــه بر بــام خانههای ســیالب زده گرفتــار ماندهانــد با نحوه
یاریرسانی به خانوادههای زلزله زده متفاوت است.
با وقوع زلزله امدادگران با وجود همه خرابیها میتوانند از راههای زمینی
بــرای نجات زلزلــه زدگان اقدام کنند امــا برای کمک به محاصره شــدگان
در ســیالب بایــد از قایقهــای مجهــز بــه وســایل نجات اســتفاده کــرد یا با
هواپیمــا برای آنهایی که بر بام خانههای غرق در ســیالب دقایق مرگباری
را میگذرانند آذوقه و پوشــاک فرو ریخت و ســپس تالش کرد با فرســتادن
تجهیزاتی از هوا این محاصره شــدگان در ســیالب را باال کشــید در حالی که
شاهد بودهایم سیل زدگانی در شهرستان پلدختر شبها و روزهایی گرسنه
و بدون باالپوش بر بام خانههایی که تا زیر سقف در سیالب فرو رفته بودند
رو به آســمان دست به دعا داشتند تا هلیکوپتری
ادامه در صفحه 3
از راه برسد و امدادگران نجات شان بدهند.

سیل و سد
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وزیر ارشاد در دیدار با مدیران ایرنا و «ایران»:

رسانهها در بحران سیل
اعتماد جامعه را تقویت کنند
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روایت یک همبستگی در حمیدیه خوزستان

او هم در شهر ماند
در گزارشهای امروز میخوانید

 +حمیدیه شهری که خواب ندارد
+جوششامیدوزندگیدرشهرهایسیلزده
 +اقدامات بنیاد مستضعفان برای سیلزدگان

 20و 21

قــرار بود فقــط جوانها بماننــد و از خانههــا دفاع کنند؛ هر چه باشــد
مردمســردوگرمچشــیدهخوزســتاندفاعکردنراخــوببلدندوبه
داستان عکس
بچههایشــان هم یاد دادهاند؛ نه فقــط جوانهای ســبزه و خنده روی
جنوب که کودکان هم تســلیم شــدن را یاد نگرفتهاند؛ یاد نگرفتهاند خانه و زندگیشان را رها
کنند؛ یــاد نگرفتهاند هیــچ کاری نکنند .حتی همان پســر بچهای که به خاطــر بیماریاش نه
میتواند حرف بزند و نه میتواند مثل بقیه نفس بکشــد؛ به زحمت هشــت ســالش باشــد؛
دمپایی آبی رنگی که برای پایش بزرگ است به پا دارد .پاهایش و دستهایش خاکی است؛
خاکی که برایش خیلی ضرر دارد .چه تنفسش از راه لوله پالستیکی و سفیدرنگی است که به
گردنش فرو رفته است .فارسی نمیداند و وقتی مقابلش دوربین عکاسی میبیند خجالت
میکشــد و یقه اش را به دندان میگیرد تا لوله پالستیکی گردنش معلوم نشود .یکی از اهالی
حرف عکاس را برایش به عربی ترجمه میکند .پســربچه نمیتواند حرف بزند؛ کار مهمتری
ازعکسگرفتندارد.ســیلقراراستبیایدوخانهخرابشــانکند.دستهایشرادرخاک
میکنــد تا گونی کنار دســتش را پر کند و ســیلبند بســازد برای دفاع از شــهرش؛ نه با ســلفی
آشناســت و نه میتواند بعدها برای کســی تعریف کند که او هم در شــهر ماند و جلوی ســیل
ایستاد؛باهماندمپاییآبیرنگیکهبرایپایشبزرگبود؛باهمانحنجرهپالستیکی.

سجاد صفری  /ایران

دولــت امریکا با وجود هشــدار نهادهای
گــــزارش امنیتی و نظامی داخلی و خارجی ،سپاه
گـروه ســـیاسی پاســداران انقــاب اســامی ایــران را در
لیست تحریمهای یکجانبه خود قرار داد و شورای عالی امنیت
ملــی ایران هم متقابالً فرماندهی مرکزی امریکا در غرب آســیا
را گروه تروریســتی اعالم کرد .کاخ ســفید روز گذشــته در امتداد
سیاست فشار حداکثری بر ایران با انتشار بیانیهای رسماً برنامه
خــود را بــرای اضافه کردن ســپاه پاســداران انقالب اســامی به
فهرست سازمانهای «تروریستی» اعالم کرد .صدور این بیانیه
مســبوق بــه تصویب الیحهای اســت که کنگــره امریکا در ســال
 ۲۰۱۷تحت عنوان قانون مقابله با دشــمنان امریکا موســوم به
«کاتســا» تصویب کرد و بر پایه آن سه کشــور ایران ،روسیه و کره

شــمالی را هــدف اقدامات احتمالی قــرار داد .رئیس جمهوری
امریــکا بــر اســاس ایــن قانون مجاز اســت تــا نیروهــای نظامی
هــر یک از این کشــورها و اشــخاص خارجی مرتبط بــا آنها را در
فهرســت تحریمهای خــود قرار دهد .چنانکــه دونالد ترامپ با
تکیه بر همین قانون و به رغم هشدارهایی که دولت او را متوجه
عواقب احتمالی این اقدام میکردند ،طرح تحریم نیروی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران را عملی کرد و در بیانیهای مدعی
شــد «قرار دادن نام ســپاه در فهرست تحریمهای امریکا نشان
دهنده آن است که ایران نهتنها یکی از حامیان اصلی تروریسم
است بلکه فعالیتهایی که سپاه پاسداران در آن دخیل است،
تروریســم را ترویج و حمایت
صفحه  3رابخوانید
مالی میکند».
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میالد
رهبر آزادگان جهان
(ع)
اباعبداهلل الحسین
و روز پاسدار
مبارک باد

