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دیویدکوهندرواشنگتنپست:ترامپمجبوربهعقبنشینیدربرابرایرانمیشود
دیویــد کوهــن یکــی از اعضــای ســابق ســازمان
اطالعات امریکا در واشــنگتن پســت نوشت:در
روزهــای اخیر ترامــپ در توئیتی خبــر از تعلیق
تحریمهــای کرهشــمالی داد و اعالم کــرد که به
نظر مــن در شــرایط فعلی تحریمهــا ضرورتی
ندارد .این در حالیاســت که از نظر عملی هیچ
تغییری در سیاستهای کرهشمالی ایجاد نشده
است.
ایــن یعنــی ترامــپ بــه تنهایــی و بــدون توجــه
بــه سیاســتهایی کــه ســالها در امریــکا اجــرا

شــده اســت تصمیــم به تعلیــق تحریــم گرفته
اســت و دیگــر اینکــه ترامــپ پذیرفتــه اســت
کــه سیاســتهای تحریمــی علیــه کرهشــمالی
بینتیجــه بــوده اســت.این وضعیــت در مــورد
ایــران هم مصداق دارد .مــن اطمینان دارم که
تحریمهــای تــازه امریکا علیــه ایــران بینتیجه
خواهــد بود و دیر یا زود امریــکا مجبور به توقف
تحریمها بدون حصول هیچ نتیجهای میشود.
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،کوهــن ادامــه داد:
مطالعــات من در زمینه روابط خارجی امریکا و

تحریمها علیه شــماری از کشــورها نشان داد در
صورتی تحریم اقتصادی علیه یک کشور امریکا
را بــه نتیجــه مطلوب میرســاند که ســه شــرط
وجــود داشــته باشــد .اول اینکــه تحریــم باید با
هدف مشخص و قابل اســتحصال باشد .یعنی
باید مشخص باشد که امریکا بهدنبال چیست و
امکان به دست آوردن آن را نیز داشته باشد .اگر
امکان دســتیابی به هدف وجود نداشــته باشــد،
تحریــم حتی اگــر ســالهای طوالنی اجرا شــود
بازهم امریکا را به نتیجه نمیرساند.

دوم اینکه تحریمها باید همراه با سیاســتهای
دیگــر اســتفاده شــود .سیاســتهایی از قبیــل
دیپلماســی ،مذاکره ،ارائه کمکهای اقتصادی
در شــرایط خاص و غیره .اگر یک کشــور تحریم
شــود و امریــکا دیگــر بــا آن کشــور مــراوده و
مذاکــرهای نداشــته باشــد ،بــدون شــک تحریم
نتیجه مطلوب امریکا را در بر ندارد.
ســوم اینکــه تحریمهــای یــک کشــور زمانــی
نتیجهبخــش خواهد بود که کشــورهای دوســت
و همپیمــان امریــکا بخصــوص کشــورهای

صنعتــی در این زمینه با امریکا هم نظر باشــند
و سیاســتهای تحریمــی را اجــرا کننــد .اگــر
کشــورهای صنعتــی بخواهند با کشــور تحریمی
کار کننــد ،بدون شــک راهی پیــدا خواهند کرد و
این یعنی شکست سیاست امریکا.
وی در انتهــای گــزارش نوشــت:دیری نخواهــد
پاییــد کــه همــان طــور کــه ترامــپ در توئیتــی
تحریمهای امریکا علیه کرهشــمالی را لغو کرد،
تحریمها علیه ایــران را نیز لغو میکند زیرا این
سیاست کارآیی ندارد.

آیتاهلل رئیسی در جلسه مسئوالن عالی قضایی خبر داد

تغییر سخنگوی قوه قضائیه

فارس

تغییــر در قــوه قضائیــه بــه جایــگاه
ســخنگویی آن رســید .روز گذشــته
رئیس قوه قضائیه در جلســه مســئوالن
عالــی قضایــی از انتصاب غالمحســین
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان
تهــران به عنوان ســخنگوی قوه قضائیه
خبر داد .به گزارش فارس ،آیتاهلل سید
ابراهیم رئیســی با اشــاره به درخواست
حجتاالســام محســنی اژهای مبنی بر
واگذاری ســمت ســخنگویی بــا توجه به
مأموریتهای جدیدش ،گفت« :جهاد
و اجتهــاد آقــای محســنی اژهای بر هیچ
کــس در قــوه قضائیــه پوشــیده نیســت
و حضــور ایشــان در دســتگاه قضایــی
همــواره مغتنــم و مؤثــر بــوده اســت».
رئیســی در ادامــه افــزود« :انشــاءاهلل
آقای اســماعیلی که از قضات شــریف و
مدیران دلسوز و تالشگر دستگاه قضایی
هستند ،به عنوان سخنگوی قوه قضائیه
این مســئولیت مهــم را برعهده خواهد
داشت».
ســخنگوی جدید قــوه قضائیه همزمان
رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران
اســت .اســماعیلی که دادستانی مشهد
را در کارنامــه کاری خــود دارد ،از ســال
 1388ریاســت ســازمان زندانهــا و
اقدامــات تأمینــی و تربیتــی کشــور را
برعهده داشت .اما اردیبهشت ماه سال

 1393بــا حکم آیــتاهلل صــادق آملی
الریجانــی رئیس پیشــین قــوه قضائیه،
ســازمان زندانهــا را بــه علــی اصغــر
جهانگیــر ســپرد و خــود به ریاســت کل
دادگســتری اســتان تهران برگزیده شد.
تغییری که در زمان خود برخی رسانهها
آن را واکنــش دســتگاه قضا بــه اتفاقات
جنجال برانگیز رخ داده در بازداشتگاهها
و زندانهــا از جملــه برخوردهای انجام
شــده با زندانیــان بند  350زنــدان اوین
و حواشــی ناشــی از آن عنوان کردند اما
مســئوالن قضایــی از جملــه ســخنگوی
دســتگاه قضــا ضمــن رد آن ارزیابیها،
اذعان داشــتند که انتصاب او به ریاست
کل دادگســتری تهران از جهــت ارتقای
سمت انجام شد .ارزیابی که میتوان آن
را به انتخاب اسماعیلی برای سخنگویی
قــوه قضائیه نیــز تســری داد .جایگاهی
کــه در دوران حضــور غالمحســین
محســنی اژهای به محل حضــور یکی از
فعالتریــن و تأثیرگذارتریــن مقامهای
قضایــی کشــور تبدیــل شــد .تریبونی که
نه تنهــا در نشســتهای خبــری منظم
بــا اهالــی رســانه مدیریت انتشــار اخبار
مربوط به دادگاهها و زندانها را برعهده
داشــت بلکــه گاه بــه محلی بــرای بیان
موضعگیریهای سیاســی قــوه قضائیه
تبدیــل میشــد .همین ویژگیها ســبب

آن بود که کســی سخنگویی قوه قضائیه
را برعهــده داشــته باشــد کــه با داشــتن
ســابقه حضور در رأس وزارت اطالعات
از شهریور  88تا شــهریور  93دادستانی
کل کشــور را برعهــده داشــت و پــس از
آن تاکنــون معــاون اول قــوه قضائیــه
بوده اســت و گفته میشــود که در دوران
ریاســت آیتاهلل رئیســی نیــز در همین
جایــگاه بــه فعالیت خود ادامــه خواهد
داد.
برخورد بــا کوتاهی مســئوالن در حادثه
سیل
رئیس قوه قضائیه در جلســه مســئوالن
عالــی قضایــی همچنیــن از دســتور
بــه ســازمان بازرســی بــرای برخــورد بــا
کوتاهیهــای صورتگرفتــه مســئوالن
در حادثه ســیل اخیر در کشــور خبر داد.
آیــتاهلل رئیســی با تقدیــر از تالشهای
همــه دســتگاههای امــدادی ،خدماتی،
نیروهــای مســلح ،نیروهــای دولتــی،
تشــکلهای مردمی ،گروههای جهادی،
طــاب سراســر کشــور و همــه کســانی
کــه در ایــن ایــام در کنــار مــردم حادثــه
دیده حضور داشــتند و بــه آنان خدمت
کردند ،اولویت اصلی را در حال حاضر،
امدادرســانی مطلــوب و کاهــش آالم
هموطنــان ســیلزده برشــمرد و اظهــار
کرد :تمام ظرفیت کشور باید در خدمت

مردم حادثه دیده باشد و حتی یک نفر
هم در این شرایط آسیب نبیند.
او بــا اشــاره بــه ســفر خــود بــه مناطق
ســیلزده اســتان گلســتان ،مطالبــه
اصلــی مردم را فراهم شــدن امکانات
نســبی برای از ســرگیری زندگی عادی
و جبــران خســارات وارده بــا پیگیــری
مســئوالن عنــوان کــرد و بــا تأکیــد بــر
ضرورت آسیبشناســی حــوادث اخیر
ادامه داد« :ســازمان بازرسی کل کشور
مأمــور شــده اســت یــک کار دقیــق و
تحقیقــی بــه دور از فضــای هیجانــی و
رســانهای موجود در ایــن زمینه انجام
دهد تا مشــخص شــود که آیا مسئوالن

و دســتگاههایی کــه براســاس قوانیــن
موجــود ،تکلیــف قانونــی داشــتهاند،
وظایــف خــود را در زمینــه پیشبینی،
پیشــگیری و کاهــش آســیب ،انجــام
دادهاند یا خیر».
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه گاهی ترک
فعلهــا از فعلهــا خســارتبارتر اســت،
افــزود« :بیتوجهیهــا از ناحیــه هیــچ
کس پذیرفته نیست و دستگاه قضایی تا
رسیدن به نتیجه مشخص و اعالم آن به
مردم ،بررســیهای خود را ادامه خواهد
داد و مــردم و ســازمانهای مــردم نهاد
نیز باید در این زمینه حساســیت الزم را
داشته باشند».

وسط بحران جای تسویه حسابهای جناحی نیست

عکس:ابوالفضلنسایی

«وســط بحــران  ،زمــان تســویه
حســابهای سیاســی و جناحــی
نیســت ».ایــن شــاه بیــت اظهــارات و
توصیــه برخــی کارشناســان و فعــاالن
سیاســی به همفکران خود اســت .این
موضع ناظر بــر برخی رفتارها و اظهار
نظرهایــی اســت کــه ایــن روزها ســیل
آســیبزا را نیز حربهای برای دوقطبی
ســاختنها و تاختــن بــه کارآمــدی
رقیــب کردهانــد .دوقطبیهایی که بی
توجــه بــه اولویتهــا و ضرورتهــای
اساســی بــرای مهــار بحــران ،گاهــاً
درصــدد خوشــه چینی جناحی اســت
و لــذا مهــر ناکارآمــدی بــر ایــن نهــاد
یــا آن دســتگاه میزنــد .حــال آنکــه
ســازمانها و نهادهــای مختلــف
کشــوری ،لشــکری و مردمــی وســط
میدان در حال خدمترسانی هستند.

البتــه کــه اتفاقات حادث شــده نیاز به
کارشناســیهای علمــی و دقیــق دارد
و برخــی کوتاهیهــای احتمالــی هــم
باید بررســی و رسیدگی شود .اما سؤال
اساســی این اســت که آیا اکنــون زمان
مقصریابی اســت؟ و آیا اکنون که هنوز
دو استان کشور به صورت جدی درگیر
بحــران هســتند ،آیا صحیح اســت که
دســت به دوگانهسازی میان نهادهای
حاکمیتی بزنیم؟
بمانــد کــه برخــی هــم بــه بهانــه
مقصریابــی ســوداهای دیگری در ســر
دارنــد و حتی این هم بماند که دوگانه
ســازیها میــان نهادهــای اجرایــی و
نظامــی ،در نهایــت آبــی اســت که به
آســیاب بــی اعتمــادی نهــادی کشــور
ریخته شــده و چرخ رســانههای بیگانه
را میچرخانــد ،بــه جای آنکــه گرهای

از کار فروبســته مــردم رنــج دیــده بــاز
کنــد .بــر همین اســاس اســت که یک
عضو شــورای مرکزی فراکســیون امید

مجلس از آنچه پروژه دوقطبیســازی
ســپاه و دولــت دانســت ،انتقــاد کرد و
گفــت کــه غــم و عجــز مــردم را بهانه

مدیریت بحران نه تشدید بحران
منظــور از شــرایط
گفتـــار بحرانــی ،شــرایطی
است که روال طبیعی
و معمولــی زندگــی
ســاکنان منطقــهای
دچار اختالل شود .در
حسن رسولی چنین شــرایطی اداره
استاندار پیشین آن منطقــه نیازمنــد
خراسان رضوی
اعمــال مدیریــت
بحــران اســت نــه
تشــدید بحــران با دامــن زدن بــه برخی
حــرف و حدیثهای سیاســی و جناحی.
همچنیــن مدیــران و مدیریــت بحــران
باید عــاوه بر اداره ســانحه ،همزمان به
ســازمان دهــی بپردازنــد و با اســتفاده از
ظرفیتهــا و امکانــات موجــود و اتخــاذ
تصمیمات منســجم ،کارآمد ،شجاعانه،
دقیــق و مبتنــی بــر دادههــای علمــی،
شرایط را مدیریت و از ریسک آن بکاهد.
مطابــق قوانیــن باالدســتی کشــور ،در
چنیــن شــرایطی اســتانداران بــه عنــوان
تنها مســئوالن و مدیران ســتاد بحران در
اســتانها ،ضمن دارا بــودن این وظایف
و مأموریتهــا از اختیاراتــی فراتــر از قوه
مجریــه برخوردارنــد .بــه عبــارت دیگــر،
در ایــن شــرایط نیروهای نظامــی و همه
ظرفیتهــای کلیــت نظــام ،بــا اعــام
وضعیــت و تشــخیص اســتاندار ،تحــت

فرمــان و مدیریــت واحــد او موظــف بــه
انجــام وظیفه هســتند .برخالف شــرایط
عــادی کــه اســتانداران نمیتواننــد برای
بســیاری از این نهادهای حاکمیتی بویژه
نظامیــان دســتورات عملیاتــی صــادر
کننــد ،در وضعیــت بحرانــی همــه توان
لجســتیک ،نــاوگان و ســایر ظرفیتهای
متعلــق بــه کلیــت نظــام در اختیــار
اســتاندار قــرار میگیــرد .تجارب بشــری
و تجــارب مدیریتــی ما در  40ســاله اخیر
اثبات میکند که اعمال مدیریت بحران
در شــرایطی میســر اســت کــه اتحــاد،
همگرایــی ،همدلــی ،هماهنگی ،تبعیت
پذیــری ،و انســجام الزم در عالــی تریــن
درجه خود وجود داشته باشد.
من بــا توجه به تجربه ناچیــزی که دارم،
متأســفانه طی روزهای اخیر شاهد وجود
بالفعل این عنصر مهم ،یعنی همرأیی،
همدلــی وانســجام میــان بخشهــای
مختلــف حاکمیــت نبــودهام .هــم در
سطح مدیران ارشد کشور بعضاً گفتارها
و رفتارهای مخل اصل ضروری انسجام
را شــاهد بودیم و هم در ســطح برخی از
اســتانها نیز ناهماهنگیهایی دیده شد.
چنانکــه در برخــی اســتانها  10روز پس
از آغــاز شــرایط بحرانــی ،شــاهد گفتارها
و گزارههایــی هســتیم مبتنــی بــر اینکــه
نظام توزیــع اقالم خدماتــی و مددکاری

گل زدن سیاســی به رقبایمــان نکنیم.
ابوالفضــل ســروش در صفحــه توئیتر
خــود نوشــت« :برخــی میخواهنــد از

تروریســتی خوانــدن ســپاه پاســداران
محکومبهشکستاست
رئیس قــوه قضائیه در بخــش دیگری از
ســخنان خود با اشــاره به اقدام احتمالی
ایــاالت متحــده امریکا بــرای قــرار دادن
نام ســپاه پاســداران انقالب اســامی در
فهرست گروههای تروریستی ،این اقدام
را مانند سایر شرارتهای امریکا محکوم
به شکســت دانســت و خاطرنشــان کرد:
کشــوری کــه در کارنامــهاش چیــزی جــز
تســلیح ،هدایت و پناه دادن جریانهای
تروریســتی وجود نــدارد ،نیروی مســلح
رســمی یک کشــور را که همواره در مسیر
کمک بــه مــردم و دفــاع از نهضتهای
اسالمی پیشــگام بوده اســت ،تروریست
میداند.گرچهایناقدامبهلحاظسیاسی
و حقوقــی هیــچ اعتباری نــزد دولتها و
ملتهای جهــان ندارد اما بــه فرض که
امریــکا به عنــوان یک حکومــت منفور و
مسئول جنایات سنگین در منطقه غرب
آســیا و ســایر نقاط جهان بخواهد چنین
اقدامــی را دنبال کند ،شایســته اســت که
وزارت محترم امور خارجه و شورای عالی
امنیــت ملــی ،مقابلــه به مثل کننــد زیرا
طبعاً چنین برخوردی نزد افکار عمومی
جهــان کــه از کارنامــه خونین امریــکا در
حمایت از تروریســم آگاه است ،پذیرفته
خواهد بود.

مصائب سیل اخیر ماهی بگیرند .این
موضوع با پروژه دوقطبیســازی سپاه
و دولــت کلیــد خورده اســت کــه نیت
ناصوابی در بحران پیش آمده اســت.
غــم و عجــز مــردم را بهانــه گل زدن
سیاسی به رقبایمان نکنیم».
در چنیــن شــرایطی عقــل حکــم
میکنــد کــه انتقــادات و اتهــام زدنها
را به وقــت دیگری موکول کــرد ،بویژه
اینکــه هنــوز هیــچ گزارشــی مبتنــی بر
مطالعات و تحقیقــات میدانی انجام
نشــده تا ســهم نهادهــای مختلف در
قصورهای احتمالی مشــخص باشــد.
بنابر این خالی کردن دل مردم گرفتار
در ســیالبها و همچنیــن مســئوالن و
نهادهــای مختلــف رســمی و مردمی
کــه به کمــک مــردم شــتافتهاند ،هیچ
آوردهای برای هیچ کسی ندارد.

اعتبارزدایی از نهادهای کشور درست نیست
اجتماعی بایستی مبتنی بر کارت ملی یا
شناســنامه یا دفترچههای خاصی باشد.
درصورتــی کــه بــرای مدیریــت صحیــح
بحــران ،وفــق ضوابــط علمــی و تجارب
بشــری ،همــه این مراحــل پیشــاپیش با
مفــروض دانســتن شــرایط بحرانــی هــر
منطقه اندیشیده شده باشد.
امیدوارم که در ادامه این مرحله بویژه در
استانهای لرســتان ،خوزستان و گلستان
که ما هنوز از مرحله امداد و نجات خارج
نشــدیم و قبل از ورود به مرحله اســکان
و مرحله نهایی که بازسازی خسارتها و
خرابیها اســت ،در اســرع وقت متولیان
امــر نســبت بــه رفع ایــن نقیصــه اعمال
کنند .در چنین شــرایطی در ســطح ملی
معــاون اول رئیــس جمهوری بــه نیابت
از رئیــس جمهوری که دومین نفر کشــور
اســت ،مســئولیت فرماندهی را به عهده
دارد .در اســتانها اســتانداران به صفت
اینکه هم رؤســای ستاد بحرانها هستند
و هــم رئیــس شــورای تأمیــن اســتان،
براســاس قوانین باالدستی به نمایندگی
از کلیت نظام ،فراتر از تقسیم کار مندرج
دراصــل  157قانــون اساســی ،مدیریــت
ارشــد و راهبــری عالــی هماهنگیهــای
شــرایط بحرانــی را برعهده دارند شــاهد
بازنگــری و اصالح ســریع و خــارج کردن
شرایط به وضعیت مناسب باشیم.

از نخســتین ســاعات بروز
گفتـــار سیل ،نه فقط بدنه دولت
وارد حوزه خدماترسانی
به مردم شــد ،بلکه ارتش
و ســپاه نیــز بنا بــه ترکیب
شــورای عالــی مدیریــت
محمدکاظم بحــران کشــور وارد عمــل
انبارلویی شــدند .چنیــن حضــور و
عضو دفتر سیاسی
حزب مؤتلفه کمک و امدادی به تنهایی
مؤیــد این اســت کــه هیچ
دوگانگــیای در مدیریــت
بحران در کشــور وجود ندارد .به عبارت دیگر،
همــه نهادها ،اعــم از دولتی و نظامــی ،بنا به
تقســیم کار مبتنی بــر چارچوبهای مدیریت
بحــران وارد عمل شــدهاند و نمیتــوان میان
خدماترسانیهای آنان تفکیکی قائل شد.
البته نمیتــوان این گله را ناگفته گذاشــت که
انتظار میرفت رئیس جمهوری نیز همچون
این نیروها از نخســتین ســاعات بروز سیل در
صحنــه ظاهر شــوند که نشــدند .در ســونامی
ســال  2001ژاپن ،تنها ســه دقیقه پس از وقوع
ســیل مخرب در این کشور ،نخست وزیر وقت
ژاپــن در تلویزیــون ظاهر شــد و ضمن صدور
پیامــی آرامــش بخش ،فرمان آغــاز مدیریت
بحــران و امداد را صادر کرد .به همین ســیاق
مردم گلســتان و مازندران به عنوان نخستین
اســتانهایی که در معرض تخریب سیل قرار
گرفتنــد ،انتظار داشــتند رئیــس جمهوری در

نخستین ساعات وقوع سیل از باب همدردی
در منطقه حاضر شود.
علــی رغــم ایــن اشــکال ،حضــور گســترده
گروههــای جهــادی ،مردمــی ،هــال احمــر،
مســئوالن دولتی ،سپاه و ارتش در کنار هم در
مناطــق ســیل زده ،معنایی جز ایــن ندارد که
همــه حاکمیت ایران در مقابله با این بحران،
یکپارچــه اســت و فرضیــه دوگانگــی باطــل.
اساســاً ســیل مســألهای نیســت کــه از دل آن
رقابتهای سیاســی ،جناحی یــا قومی بیرون
بیایــد .امــروز نــه فقط طــرح چنین ســخنانی
ناشــی از اغراض سیاسی اســت ،بلکه فرضیه
اعتبارزدایی و اعتمادزدایی از نهادهای کشــور
در ســالهای گذشــته نیــز قابل قبول نیســت.
برخــی ممکــن اســت بــرای اغراض سیاســی
خود خبری را طراحی کرده باشند یا فیلمی را
طراحی کرده باشند ،اما عمق فاجعه و مسأله
چیزی نیســت کــه بتوان بــه آن جناحــی نگاه
کرد یا آن را وارد یک بازی سیاســی کرد .آنچه
اکنــون اهمیــت دارد ،ایــن واقعیت اســت که
مردم چند اســتان نیاز فوری بــه کمک دارند.
البتــه دولــت پــای کار خدمترســانی اســت،
فرمانداران و بخشداران پای کار هستند .شاید
خطاهایی رخ داده باشــد ،اما عمق و وسعت
حادثــه در  50ســال اخیر ســابقه نداشــته و در
چنین شــرایطی بحثهایی مبنی بر دوگانگی
یــا تالشهایی بــرای القــای این مســأله ،تنها
خوراک رسانههای معاند را تأمین میکند.

طرحممنوعیتاقدامنظامیعلیه
ایران به کنگره امریکا رفت

خبراولاینکه،یک سناتور امریکا با حمایت گروهی
دیـــگه از ســناتورهای دموکــرات طرحی را بــه کنگره برده
چه خبر که هدف از آن ممنوع کــردن اقدام نظامی دولت
این کشــور علیه ایران اســت .به گــزارش فارس« ،تام یودال» ســناتور
دموکــرات ایالت نیومکزیکــو امریکا که چندی قبــل از تدوین طرحی
برای ممنوعیــت اقدام نظامی بدون مجوز علیه ایران خبر داده بود،
آخر هفته گذشــته رســماً این طرح را به کمیته روابط خارجی ســنای
امریکا ارائه کرده است .بر اساس اطالعات منتشر شده در وبسایت
کنگره امریکا ،این طرح تاکنون از ســوی  ۱۰ســناتور دموکرات از جمله
«دایان فینشتین»« ،برنی سندرز» و «ریچارد دوربین» مورد حمایت
قرار گرفته است« .رند پال» هم تنها سناتور جمهوریخواهی است که تا
این لحظه پای این طرح را به عنوان حامی مشترک امضا کرده است.
سنای امریکا  ۱۰۰عضو دارد و تصویب هر طرح به دستکم نصف به
عالوه یک رأی نیاز دارد .یودال در مورد دلیل ارائه این طرح به سنا ،در
توئیتر نوشته است« :درخواست جنگ با ایران ،برگی از همان دفتری
اســت که ما را به تهاجم شکســتخورده به عراق کشاند و کنگره باید
اختیــارات قانونــیاش را برای توقف حرکت به ســمت جنگ اعمال
کنــد ».این طرح با بیان اینکــه مواضع جنگطلبانه «دونالد ترامپ»
س جمهــوری امریکا میتواند به «خطای محاســباتی» هریک از
رئیــ 
دو طرف منجر شود ،استفاده از منابع مالی برای انجام اقدام نظامی
علیه ایران را ممنوع میکند.

اروپاتحریمهای
حقوق بشری علیه ایران را تمدید کرد

خبر دیگر اینکه ،شــورای اتحادیه اروپا تحریمهای به اصطالح حقوق
بشــری علیــه ایــران را یک ســال دیگر تمدید کــرد .به گزارش ایســنا،
شــورای اتحادیــه اروپــا دیــروز به بهانههای بیاســاس حقوق بشــری
بــا انتشــار بیانیهای اعــام کرد تحریمهــای اعمال شــده علیه برخی
شــهروندان و مســئوالن ایرانی را تا  ۱۳آوریل  ۲۰۲۰تمدید میکند که
شامل موارد زیر است :ممنوعیت سفر و مسدود شدن داراییهای ۸۲
فــرد و یک نهاد -ممنوعیت صادرات تجهیزاتی به ایران که میتواند
بــرای ســرکوب در داخــل و بهعــاوه ابزاری کــه برای زیــر نظر گرفتن
ارتباطات استفاده شود .این تمهیدات اولین بار در سال  ۲۰۱۲به اجرا
درآمدند و از آن زمان تاکنون هر ساله تمدید شدهاند.

9متهمامنیتیفردامحاکمهمیشوند

دســت آخر اینکــه 9،فعال مدنی بــه اتهامهای امنیتــی  21فروردین
(چهارشــنبه هفتــه جــاری) در شــعبه  28دادگاه انقــاب به ریاســت
قاضــی مقیســه محاکمــه میشــوند .ابــوذر نصراللهی وکیــل مدافع
یکــی از متهمــان این پرونــده در گفتوگو با ایرنا با بیــان این مطلب
اظهار داشــت :این افراد در کیفرخواســتی که از ســوی دادسرا صادر و
به دادگاه ارســال شــده ،به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق
ارتباط با گروهک ضد انقالب ،فعالیت به نفع گروهها و سازمانهای
مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدهاند.این وکیل
دادگســتری افزود :تعدادی از این افراد در کیفرخواست به این متهم
شدهاند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آنها
را رســانهای میکردند .وی گفت :بهنام موسیوند ،سعید اقبالی ،نادر
افشــاری ،محمود معصومی ،شــقایق محکی ،داریوش آبدار ،مژگان
لعلی ،سعید صیفی و شیما بابایی متهمان این پرونده هستند.
به گفته نصراللهی تمام متهمان این پرونده به جز بهنام موسیوند که
با قرار کفالت آزاد شد ،پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه از زندان
آزاد شدند .گفته میشود موسیوند از کشور خارج شده است.

گوش امریکا باید چشم شود
نـــگاه

رضا حقیقی

(«آینهام آینهام ،مرد مقاالت نهام /دیده شود حال من ار ،چشم شود گوش
شما»
 19فروردین ســالروز قطع رابطه سیاســی تهران -واشــنگتن از ســوی امریکا
اســت .مگر میشــود از پلهای رابطه ســخن گفت و همه پلهای پشــت سر
و پیــش رو را خــراب کرد .رؤســای جمهــوری امریــکا تقریباً همه بــه ادبیات
مختلــف از پلهــای رابطــه بــا مــردم ایــران ســخن گفتهاند امــا در زیــر این
نقــاب دروغیــن ،نه تنها قدمی بــرای ترمیم بی اعتمــادی تاریخی و پلهای
مخروبه ارتباط برنداشتند ،بلکه کوره راههای احتمالی تفاهم میان دو ملت
را مســدود و در مــوارد بســیاری تخریب کردنــد .آنها در حالــی از گفت وگو و
مذاکره ســخن میگویند که به رغم ادعاها و ژســتهای دموکراسی خواهانه
در مقابل دگردیســی مردمی و خواستههای دموکراسی خواهانه مردم ایران
ایســتادند و یکطرفــه روابط سیاســی و بازرگانی خود را با جمهوری اســامی
قطــع کردند .ایــران روابط سیاســی و بازرگانی خود را با هیچ کشــوری به جز
دو کشــور نژادپرســت رژیــم صهیونیســتی و آفریقــای جنوبــی (کــه آن زمان
گرفتار ســرپنجههای زخم آپارتاید بود) قطع نکرد .این درحالی بود که هنوز
خاطــرات تلخ کودتــای  28مرداد تازه بــود .امریکاییهــا بزرگترین متحد و
پشــتیبان سیســتم ضــد مردمی ایران بودنــد ،به رغم نمایــش همراهی با
مــردم ایران ،یک دولت منتخب را ســرنگون کردند و به جای تالش برای
جبــران گذشــته و تســکین آالم مــردم ایران ،بــه پیمودن مســیرهای قبلی
لجاجــت ورزیدند و میورزند .ادعای دوســتی آنان با مردم ایران آغشــته
به تهمت ،تهدید و تحریم اســت .در طول  39ســال ســیل تهمت و افترا و
تحریم اســت که بر ســر ملت مستقل و عزتمند ایران میبارد .برای دیدن
واقعیتهای ایران باید گوش امریکا چشــم شود.

از خطاها و اشتباه ها در جریان فاجعه سیل

در فاجعه ســیل اخیر شــاهد بودهایم که هم ســرباز و هم
ادامـــــه از
فرمانده همراه با نیروهای امداد بدون داشــتن تجهیزات
صفحه اول
کافــی مؤمنانــه خــود را بــه ســیالب میزدنــد تا بــه نجات
انسان ها اقدام کنند.
ســربازانی را شــاهد بودهایم که برای بیرون کشــیدن حتی یک وســیله
زندگــی از خانههــای ســیالب زده یخچالــی یــا اجــاق گازی را بــر پشــت
میگرفتنــد و از زیر آوار بیرون میکشــیدند اما دریــغ از حداقل تجهیزات
ضــروری و کارآمد بــرای امدادگران در جهــت نجات ســیل زدگان و نبود
فرماندهــی واحــد بــرای بهرهگیــری کامــل و مؤثــر از همــه نیروهــا تا یک
فرمانــده ســپاه مجبور شــود بخاطر عــدم هماهنگــی نیروها خــود بیل به
دســت گیــرد و راه ســیل بندهــای کور شــده را باز کنــد و ســرانجام یکی از
افســران ســپاه و یک امام جمعه در بازگشت از میان جمع سیل زدگان با
تأثرعمــق فاجعــه را بیــان کردنــد و گفتند :به این ســیل زدگان عصبی که
همه هســتی شــان را از دســت دادهاند چگونه باید جواب داد و قانعشان
کرد!

