احمدینژاد باید حرف بزند!

خدا نکند به نفت در برابر غذا برسیم

صادق زیباکالم ،تحلیلگر سیاسی :بعد از صحبتهای آقای احمدینژاد برخی میگویند چرا احمدینژاد را سر جایش نمینشانند؟
متأسفانه این از سوی برخی از اصالحطلبان نیز مطرح شده است و آنان میگویند چرا احمدینژاد تحمل میشود و دیگران نه؟ درصورتیکه
این نگاه بسیار غلط است .من بهعنوان یک اصالحطلب یا طرفدار دموکراسی باید بیشتر از سهم خودم برای احمدینژاد تقال کنم .این
نگاه غلط است که ،چون زیباکالم نمیتواند صحبت کند احمدینژاد هم نباید صحبت کند .ما باید با تمام وجود از حرفزدن احمدینژاد
و آزادی آقایان مشایی و بقایی حمایت کنیم؛ همچنانکه درباره دیگران هم این نظر را داریم؛ اگرنه ما با دست خودمان خفقان را اشاعه
میدهیم.
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گزارش ویژه
 مطالبه ملت ایران از برخی مسئوالن:

 #فرزندت_کجاست؟!

بهبهانه کشتار فجیع در «یمن»

درباره «بچهها»
حرف میزنیم...

سیدحسینموسویان،دیپلماتسابقکشورمان:یککشوریمثلآلمانراباایرانمقایسهکنید.آلمانهیچیکازذخایراستراتژیک
ایرانمثلنفت،گازومعادنعظیمراندارد،تمدنوتاریخایرانراندارد،موقعیت استراتژیکجغرافیاییایرانراندارد،وسعتخاکشحتیاز
یکچهارمخاکایرانهم کمتر است،جمعیتی مساویایراندارد ،از نظرنبوغ نیروی انسانیهم بهایران هیچ برتریندارد ،اگر کمترنباشد.
هیچوقت هم دم از مدیریت جهان نزده است؛ اما امروز اقتصاد آلمان کجا و اقتصاد ایران کجا؟ باید بپذیریم که ایران در دویست سیصد سال
گذشتهدچارضعفهایمدیریتیفوقالعادهاساسیشدهاست.حاالدرخبرها،بهراستیادروغ،موضوع«نفتدربرابرغذا»یا«نفتدربرابر
کاال»مطرحشدهاست.خدانکندکهچنیناتفاقیبیفتد؛زیراکهلکهننگیتاریخیبرایایرانخواهدبود.
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بهبهانه یک دورهمی حساس در «اکتائو»

«خزر»خبرساز
ِ
راحیل رحمانی| گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

باالخره ســهم ایــران از دریــای خزر
50درصد اســت یا 11درصد؟ شنیدهها
و گفتهها متناقض و متفاوت است .یکی از
بحثهایی که در سالیان اخیر دراینباره
بر سر زبانها افتاده این است که ایران و
شوروی سابق ،هرکدام 50درصد از این
دریا را صاحب بودند؛ ولی بعد از فروپاشی
شوروی ،سهم ایران به 11درصد کاهش
یافت و دولتمردان ایرانی نتوانســتند از
مالکیت ایــران بر خزر حراســت کنند.
مخالفان این ادعا اما میگویند نقشــه
خزر و کشورهای ساحلیاش را مقابلتان
بگذارید .فارغ از اینکه در آنســوی خزر
یک کشــور (شوروی ســابق) قرار دارد
یا چهار کشــور (روســیه ،قزاقســتان،
ترکمنستان و آذربایجان) ،تالش کنید
با یک خودکار ،خزر را طوری تقســیم
کنید که 50درصدش به ایران برسد .آیا با
توجه به نقشه و موقعیت طبیعی دریاچه و
کشورهای اطرافش چنین تقسیمی اساساً
امکانپذیر است؟ شاید عدهای هستند
که میگویند دو کشور بوده و یک دریا در
میانشان قرار داشته و البد باید 50 - 50
بینشان تقسیم شود!
این عده حتــی میگوینــد معاهدهای
کــه در ســالهای  1921و  1940بین
ایران و شوروی ســابق امضا شد و طبق
آن معاهدههــا ،مالکیــت خــزر را بین
خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند
هم به این قرار است که هیچ کجای این

امضای کنوانسیون رژیم
حقوقی دریای خزر گام
بسیار مهم و حائز اهمیتی
است که به مذاکرات
۲۱ساله در این خصوص
خاتمه میدهد
توافقی که بین این کشــور و قزاقستان
بهصورت دوجانبه انجام شد ،سهمش از
بستر و زیربستر این دریا حدود 18درصد
و قزاقستان حدود 32درصد در نظر گرفته
شده است.
■■■

روز گذشته ،بندر آکتائوی قزاقستان در
ساحل شمال شرقی دریای خزر در حالی
میزبان پنجمین نشست سران کشورهای
ســاحلی خزر بود که مهمترین خواسته
افکار عمومی مردم ســاحل خزر در 21
سال گذشته ،یعنی امضای کنوانسیون
رژیم حقوقی دریای خزر را در دستور کار

خود قرار داد .رئیسجمهور کشــورمان
برای شرکت در این نشست به قزاقستان
رفت تا شاید با همراهی همتایان روسی،
ترکمنســتانی ،آذربایجانی و قزاقستانی
خود برای نخستینبار ســندی را امضا
کنند که کنوانســیونی بینظیر را برای
بزرگترین دریاچه دنیا بههمراه دارد.
پیــش از رئیسجمهــور« ،محمدجواد
ظریف» ،وزیر خارجه کشورمان بعدازظهر
شنبه در نشست وزیران امور خارجه پنج
کشور ســاحلی خزر ،گفته بود :امضای
کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر
گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که
به مذاکرات ۲۱ســاله در این خصوص
خاتمه میدهد.
■■■

اما کارشناســان و تحلیلگران سیاســی
درباره این کنوانسیون و سهم ایران چه
نظری دارند؟
«الهه کوالیی» ،اســتاد دانشگاه تهران و
متخصص امور دریای خزر میگوید« :ما
بهدلیل بیتوجهی به نقش مهم معادالت
قدرت و نحــوه امتیازگیــری در روابط
بینالملل ،از 19درصــد دوران خاتمی
به  13و 11درصــد دوران احمدینژاد
رسیدیم».
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دو معاهــده ،مالکیت خزر بیــن ایران و
شوروی تقسیم نشده است؛ بلکه هر دو
کشــور توافق کردهاند در آبهای خزر
بهطورمساوی «حق کشتیرانی» داشته
باشند ،از معافیتهایی برخوردار شوند و
بتوانند تا ده میل دریایی از سواحل خود
ماهیگیری کنند.
استداللهایی هم در رد این ادعاها مطرح
میشود ،ادعاهایی که خیلی پایه و اساس
ندارد؛ بهعنوانمثال ،اینکه کاربری نوشته
بود« :خزر روزگاری در زمان پادشــاهی
هخامنشیان ،ساسانیان و اشکانیان بیش
از  500سال 100درصد مال ایران بوده
اســت!» و کاربر دیگری نوشت« :ایران
هــم روزگاری جــزو قلمــرو حکومت
عربیاســامی بوده ،با این اســتدالل
تمام ایران متعلق به عربستان است ».و
کاربر دیگری هم مشابه چنین نظری را
داشت« :مقدونیه هم  300سال بر ایران
حکومت کرده ،االن ما باید جزئی از یونان
و مقدونیه باشیم؟!»
اما نظرهای کارشناسانهتری هم دراینباره
وجود دارد؛ بهعنوانمثال ،سال گذشته
«ابراهیــم رحیمپــور» ،معاون آســیا،
اقیانوسیه و مشترکالمنافع وزارت امور
خارجه با انتقاد از برخی القائات به افکار
عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر
سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان
از این دریا 20درصد است ،تأکید کرد که
ســهم ایران از این دریا حتی 20درصد
هم نیست!
این مقام مسئول گفت :روسیه با وسعت
هفدهمیلیون کیلومترمربــع در جریان

عکس:ایرنا

نسلفردا  :سالها پیش ایران مسئولی داشت که
فامیلش «آقازاده» بود .او از ســال  ۱۳۶۴تا ۱۳۷۶
وزیرنفتبودوازسال ۱۳۷۶تا ۱۳۸۸رئیسسازمان
انرژی اتمی شد .بعد هم استعفا داد و رفت .آن روزها
فامیل این وزیر داستانهای زیادی در پی داشت و
هر کس که میخواست با بعضیها شوخی کند از
این فامیل استفاده میکرد .حاال بعد از دههها ،کار به
جایی رسیده که آقازادگی برای برخی شغل شده و
به آن میبالند و درآمد خوبی هم از آن دارند .عبارت
«ژن خوب» هم به آن اضافه شــد تا «آقازادگی» و
«ژنخوب»پسوندغیرشناسنامهایخیلیهابشود.
حاال این روزها با باالگرفتن یکسری دعواها انتشار
تصاویری از برخی از فرزندان مســئوالن با لباس
و وسایل شخصی و ماشــینهای خارج از عرف در
شرایطاقتصادیحالحاضرکشور،گلهمندیمردم
را بهدنبال داشته است؛ چرا که نشانی از بیعدالتی
استکهبهسببرابطهنسبیبهوجودآمدهاست.
این ماجراها داغشدن بحث آقازادگی و ژن خوب را
در فضای مجازی در پی داشت و مردمان «دست به
کمپین» کمپین تازهای راه انداختند؛ کمپینی با
عنوان«#فرزندت_کجاست؟»
مردم میخواهند بداننــد فرزندان رئیسجمهور،
وزرا ،مدیران ،وکال و ســایر مسئوالن کجا هستند
و آیا فرزندان مسئوالن نیز به مانند سایر فرزندان
خانوادههای این کشور درد و دغدغه جوانان را درک
کردهاند؟!نکتهجالبدراینفقرهپاسخگوییبرخی
مسئوالناست.
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
اولین وزیری بود که در راستای شفافسازی فعالیت
فرزندان خود در حساب کاربری خود در پاسخ به
پرسشاینکمپیننوشت:
«دو پسر و یک دختر دارم .پسر اول فوقلیسانس
دانشگاهتهراناست.درتهرانزندگیمیکند.شغل
ثابتندارد.درحوزههایپژوهشیبهصورتپروژهای
کار میکند .پسر دوم خرداد امسال کارشناسیاش
را از دانشگاه اصفهان گرفته است .دخترم کالس
چهارم را گذرانده است».
مسعود پزشــکیان ،نایبرئیس مجلس شورای
اسالمیدرصفحهاینستاگرامخوددررابطهبازندگی
شخصیوفرزندانشنوشت«:منچهارفرزندداشتم
که یکی از آنان فوت کرده اســت و سه فرزند دیگر
دارم .همچنین ســه نوه دارم که بهزودی چهار نوه
میشوند.یکیازفرزندانممدرک PHDفیزیکخود
را با معدل باالی هفده از دانشگاه شریف اخذ کرده
و اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه سهند است.
یکی دیگر از فرزندانم در حال گذراندن پایاننامه در
مقطع  PHDدر رشته برق کنترل است که بورسیه
خارج بود ،ولی اکنون در ایران اســت .دخترم نیز
مدرک کارشناسی ارشد شیمی خود را از دانشگاه
شریف اخذ کرده و کارمند جم است که این همه
دادوبیداد کردند! دخترم حدود شــش سال پیش
کارمندجمشدهوحدودچهارمیلیون تومانحقوق
دریافت میکند .ایشــان نه رئیس است و نه عضو
هیئتمدیره ،آیا این شغل دختر من خارج از عرف
است؟!»همچنینمصاحبهایازمحمدجوادظریف،
وزیرامورخارجهدررابطهبافرزنداندرفضایمجازی
منتشرشدهاستکهدرادامهمشاهدهمیکنید:
«پسرم لیسانس برق و فوقلیسانس مدیریت بازار
دارد و با همسر و دخترش در تهران زندگی میکنند
و استخدام هیچ جایی نیست و در حوزه مدیریت
بازار ،کار مشــاورهای انجام میدهد .دخترم طراح
داخلی است و با همسر و دخترش در تهران زندگی
میکنند و بیشتر به تربیت فرزندش مشغول است
و برخی اوقات طراحی داخلی برای دوستان و اقوام
انجام میدهد .دامادم فوقلیسانس مدیریت دارد و
مدیر یک شرکت خصوصی است .عروسم دکترای
نانوتکنولوژیداردوبیشتربهتربیتفرزندشمشغول
است و بهطور پارهوقت در دانشگاه فعالیت دارد .خدا
را شــاکرم که فرزندانم بهدنبال خاتمه مأموریت
من در سازمان ملل متحد ،تحصیالتشان را فورا ًبه
اتمام رسانده و بیش از شش سال است که به ایران
بازگشتهاند و همراه خانوادههایشان در تهران ساکن
ومشغولبهکارهستند».
مصطفی هاشمیطبا ،معاون رئیسجمهور دولت
اصالحات و وزیر سابق صنایع در پاسخ به پرسش
کمپین #فرزندت_کجاست؟ در رابطه با فرزندانش
توضیحداد«:بندهسهفرزنددارمکهدوتادخترویک
پسروهمگیتحصیلکردههستند.یکیازدخترانم
لیسانس آی تی و دیگری لیسانس مامایی دارد که
هر دو خانهدار هستند و شغلی ندارند و من هم هیچ
وقت سفارشی برای کار برایشان انجام ندادم».
حسامالدین آشــنا ،استاد دانشــگاه امامصادق و
مشاور رئیسجمهور در پاسخ به پرسش کمپین
#فرزندت_کجاست؟ در حســاب کاربریاش در
رابطه با فرزندانش نوشــت« :دو پســر دارم :اولی،
مهندسیعمرانشریفوارشدحم لونقلامیرکبیر؛
هر دو بدون ســهمیه؛ عقد کرده و بهدنبال ادامه
تحصیل است .دومی ،کالس یازدهم ریاضی است».

خارج از گود سیاست

این قسمت :قاسمخانی
1
روزنامه کیهان که چند وقتی است
پا در کفش سلبریتیها کرده ،اینبار بهسراغ
«مهراب قاسمخانی» رفته و نوشته است:
یک فیلمنامهنویــس از تیترهای کیهان
درباره لزوم اعدام مفسدان اقتصادی و تهدید
انصاراله یمن به مقابلهبهمثل با آلسعود و
رژیم امارات ابراز ناخرسندی کرد .گلکردن
عواطف این فیلمنامهنویس درباره مفسدان
اقتصــادی و قاتالن مــردم بیگناه یمن،
این پرسش را به ذهن متبادر میکند که
امثال وی ،طرف ملتها هستند یا مفسدان
زالوصفت و جنایتکاران جنگی؟!

فضای مجازی

لجبازیبامجلس
 2علیرضــا رحیمی ،نماینــده مردم
تهران در واکنش به انتخاب «محسن بندپی»
بهعنوان سرپرست وزارت کار در توییتر خود
نوشت :بخشی از گالیه نمایندگان به وزیرکار
به نارضایتی و ابهامهای مدیریت ســازمان
بهزیستی بود .در انتخاب سرپرست وزارت
تعاون هوشمندی الزم از سوی رئیسجمهور
دیده نشــد و به نوعی این انتخاب تعریضی
است به استیضاحکنندگان! .گفتنی است،
بندپی همان کسی است که نماینده کرمان در
جلسهاستیضاحربیعیمدعیشدمیخواسته
 500میلیون تومان رشوه به نماینده بدهد!

گیشه بین الملل

فروپاشیسریعتهرانبعیداست!

اندیشکده شورای آتالنتیک نوشت :مکالمه
تلفنی بین پرزیدنت حسن روحانی و باراک
اوباما در سال  ،2013مذاکرات متعدد میان
جان کری و محمدجواد ظریف طی دو سال
مذاکرات هستهای و یک نشست چندجانبه
سال گذشــته که در آن ظریف و تیلرسون
حضور داشتند ،حاکی از این است که تابوی
ارتباط مستقیم بین ایران و آمریکا از بین
رفته اســت.در ادامه این مقاله میخوانیم:
مخالفتترامپدربارهبرجامبیشتربرگرفته
از اغراض شــخصی اســت تا استراتژیک.
واقعیت این است که آمریکا تعهدات خود بر
طبق مفاد برجام را نقض کرده و تحریمهای
یکجانبه غیرقانونی علیــه ایران را تحمیل
کرده است .حل و فصل منافع متعارض بین
طرفین نیازمند روشی مشارکتی است که
پیشنیاز آن گفتوگوهای ملموس و مؤثر
اســت.زهير أندراوس در رأیالیوم نوشت:
پس از اینکه نخستوزیر اسرائیل اعالم کرد
در صورت بستهشــدن تنگه هرمز توسط
ایران ،اسرائیل به یک ائتالف نظامی برای
مقابله با ایران میپیوندد ،مشخص شد که
عربستانسعودیواسرائیلمنافعمشترکی

هرمیداس باوند ،اســتاد علوم سیاسی
دانشــگاه معتقد اســت« :اگــر بتوانیم
20درصــد را در شــرایط موجود حفظ
کنیم ،یک دستاورد نسبی خواهد بود».
میثم آرایی ،مدیر موسســه بینالمللی
مطالعــات دریای خــزر هــم پیش از
اعــام نتایج حاصلشــده در نشســت
خزر گفته بود« :اگر مــوادی که فع ً
ال در
این کنوانســیون ظاهرا ً گنجانده شــده
اســت ،تصویب شــود ،بعیــد میدانم
ســهم ما بــه آن چیزی کــه ٢٠درصد
میگوییم ،برســد و بســیار کمتر از آن
خواهد بود؛ البتــه١١درصد هم نخواهد
شد».
همه اینهــا به کنار؛ توییــت «محمود
صادقی» ،نماینده مردم تهران در مجلس
بســیار جالبتوجه بود .ایــن نماینده
خبرساز روز گذشــته در توییتی نوشت:
«رئیسجمهور در حالی عازم آکتائو شده
که مفاد توافقها دربــاره رژیم حقوقی
دریای خــزر در هالهای از ابهام اســت؛
آیا راســت است که ســهم ۵۰درصدی
ایران به ۱۱درصد ســقوط کــرده؟! آیا
ترکمانچای دیگری در راه اســت؟ مردم
بدانید! نمایندگان مجلس اص ً
ال در جریان
توافقهای پشتپرده نیستند!!».

در دشمنی با ایران دارند و تشکیل ائتالف
میتواند این مسئله را علنی کند.این رسانه
بزبانادامهداد:ازطرفی،استقبالنتانیاهو
عر 
و لیبرمن از اجراییشدن دوباره تحریمهای
آمریکا علیه ایران ،تحلیلگران اسرائیلی را
بر آن داشت تا به دقت پیامدهای این اقدام
برای اسرائیل را نیز بررسی کنند؛ در همین
رابطه،تحلیلگرمسائلخارجیپایگاهخبری
«واال»اسرائیلتصریحکرد:تحریمهایایران
دردناک خواهد بــود؛ اما برخالف انتظارها
باعث فروپاشــی ســریع تهران نمیشود.
البناء نوشت :با توجه به اینکه ایران حامی
اصلی هرگونه جنبشــی از سوی نیروهای
مقاومت ،در برابر اسرائیل است ،عراقیهای
محور مقاومت نمیتوانند درباره دو مسئله
با یکدیگر اختالف داشته باشند؛ اول اینکه،
ایران -صرفنظر از وجــود اختالفهایی
دربارهطبیعتروابطدوجانبهآنباطرفهای
عراقی -در عمق استراتژیک هر حرکت ملی
عراقی برای مقابله با طرح ســیطره آمریکا
بر منطقه قرار دارد و دوم اینکه ،ایران امروز
ب هدلیلهمینموضعگیریها،باتحریمهای
ظالمانهآمریکامواجهشدهاست.



اطالع ندارم
 3درحالیکه برخی رســانهها در
یکیدو روز گذشته از سفر نخستوزیر
عراق به ایران خبر دادند« ،ایسنا» نوشت
که بهرام قاسمی ،ســخنگوی دستگاه
دیپلماسی کشــورمان ،در گفتوگو با
این خبرگزاری ،درباره اخبار منتشرشده
از سوی رسانههای عراقی مبنی بر سفر
حیدر العبادی به تهــران طی روزهای
آینده اظهار بیاطالعــی کرده و گفته
اســت :من تاکنون درباره این ســفر
هیچگونه اخبار و اطالع رسمی دریافت
نکردهام!

رضایی ،رئیس مجلس!
 4ابوالقاسم رئوفیان ،دبیرکل حزب
اســامی ایرانزمین گفت :اگر محسن
رضایی بعضی جوانــب کار را توجه کند و
مشــاوران امین و اهل تشخیص در کنار
خود داشته باشد ،این پتانسیل و قابلیت را
دارد که هم در عرصه انتخابات مجلس ورود
کند و هم بتواند در اداره امور مجلس جایگاه
ریاست را به خود اختصاص دهد .رئوفیان
ایــن را هم گفته که الریجانی ،محســن
رضایی ،محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم
رئیسی برای قرارگیری در جایگاه ریاست
قوه مقننه برنامهریزی دارند.

گیشه داخلی

شباهتهای«احمدینژاد»و«رضاپهلوی»!

هشدار شورای نگهبان به پارلماننشینان،
پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه رئیسقوه
قضائیه درباره مجازات مفسدان اقتصادی،
اعتیاد آمریکا به تحریم ،چشمانداز دعوی
ایران در الهه ،ابالغ قانون مبارزه با تأمین
مالی تروریسم توســط روحانی ،خواب
سنگین در برابر سیل نقدینگی ،تحریم
ناخواسته نتها! ،همه تالشهای دولت در
حوزه مسکن ،پیامهای سازش اردوغان در
پوشش خشن تهدید ،جای خالی نظارت
بر افزایش قیمت پروازهای داخلی ،بحران
نفتی بیخ گوش پایتخت و توافق خزر پس
از دو دهه مذاکره از مواردی بود که موضوع
گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای
دیروز قرارگرفت.روزنامههــای دیروز در
حالی چاپ شــدند که پاسخ رهبر معظم
انقالب به نامه رئیس قــوه قضائیه درباره
مجازات مفســدان اقتصادی ،ابالغ قانون
مبارزهباتأمینمالیتروریسم FATFتوسط
رئیسجمهور و توافق خزر عناوینی بودند
که در صفحات نخست آنها برجستهتر
از سایر اخبار منعکس شــده بود.روزنامه
کیهان عنوان مجازات مفسدان اقتصادی

سریعوعادالنهانجامشودراازپاسخرهبری
به نامه رئیس قــوه قضائیه به عنوان تیتر
یک انتخاب کرد .روزنامه اعتماد با چاپ
تصویری از اردوغان و ترامپ در نیمصفحه
نخست خود با توضیح اینکه اردوغان رفتار
ترامپ را تشبیه به کودتا کرد و آن را جنگ
اقتصادی خواند عنــوان اعتیاد آمریکا به
تحریمراتیتریککردهبود.روزنامهایراننیز
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه درباره برخورد
با اخاللگران اقتصادی را با عنوان محاکمه
ویژه مفســدان اقتصادی در صفحه اول
خود برجســته کرده و در گزارشی دیگر
با عنوان بین کودتــا و تحریم هیچ فرقی
نیست واکنشهای اردوغان را به مسئله
تحریمهایآمریکابررسیکردهبود.روزنامه
شرق عنوان هشدار به پارلماننشینان را
از سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان
استنباط و بهعنوان تیتر یک انتخاب کرد.
روزنامــه همدلی در شــماره دیروز خود
بخشی از گفتوگوی غالمرضا تاجگردون
را منتشر کرد که طی آن گفته است :امروز
احمدینژاد و رضا پهلوی هر دو یک حرف
رامیزنند!

آوا صــدر :یمن تبدیل به آزمایشــگاه تســت
سالحهای غربی برای ســعودیها شده و جهان
ســکوت کرده است .عربســتان در یمن در حال
کشتن کودکان است و رسانههای غربی از کلمه
مردن اســتفاده میکنند! بیــش از دهها کودک
بیگناه در یمن قطعهقطعه شدند و آمریکا از ریاض
خواسته است کمیتهای برای بررسی کشتار فجیع
اخیر در یمن تشکیل دهد!
ریاض قرار اســت درباره علت زنده سوختن 50
کودک در اتوبوســی که به دســت خودشان و با
همراهی آمریکاییها تبدیل به خاکســتر شــد،
تحقیق کند و این دردناکترین طنز بشری است!
ساكنان شهر «ضحيان» اســتان صعده یادشان
نمیرود آن صبح دلخراشی را که با صدای مهیب
یک حمله نظامی از خواب پریدند .گردوخاکها که
نشســت ،عمق فاجعه تازه مشخص شد .اتوبوس
آتش گرفته بــود و کودکان میســوختند .نه از
انصاراله یمن حرف میزنیم و نه از حکومت یمنی.
از چندین و چنــد بچه بیگناه حــرف میزنیم
که قربانی ماجراجوییهای سهســاله سعودیها
در یمــن شــدهاند ،قربانــی قدرتطلبیهــا و
خطونشانکشیدنها در خاورمیانه.
حاال دبيركل سازمان ملل طبق معمول خواستار
انجام «تحقيقات مســتقل و فــوري درباره اين
حادثه» شده و اصوالً ســازمان ملل کاری جز این
نمیکند :صدور بیانیههایی که هیچ ارزشی ندارد
و درخواست تشکیل کمیتههای حقیقتیابی که
برخیهایشان کارشان پنهانکردن حقیقت است!
ســازمان ملل البته با صدور بيانيهاي اعالم كرد
هرگون ه حملهاي كه مستقیماً غيرنظاميان را هدف
قرار ميدهد ،جنايت جنگي است و گوترش شاید
تازه فهمیده در یمن چه خبر اســت؛ چون قریب
به سه سال است که در این کشور جنایت جنگی
صورت میگیرد ،همان اتفاقی که کمی آن سوتر
در سرزمینهای اشغالی و سوریه هم سالهاست
رخ میدهد .جالب اینکه بيانيه سازمان ملل مثل
همیشه مملو از محافظهكاري است ،بیانیهای که
در آن ،از طرفهاي درگير خواسته شده است به
قوانين بينالمللي احترام بگذارند!
خب ،عجیب هم نیست؛ عربستان هم پول دارد،
هم سالح و هم پشــتیبانی بینالمللی .فع ً
ال هم
سالحهای آمریکایی در دست زنگی مستی چون
بنســلمان با آرزوهایی دورودراز اســت؛ اما این
آرزوها به قیمت قطعهقطعهشــدن کودکان تمام
میشود .شاید برای بنســلمان مهم نیست؛ اما
حتی سناتوری همچون «برني سندرز» آنقدر از
انسانیت و شرافت بو برده که پس از فاجعه کشتار
کودکان در یمن ،از دولت آمريكا خواست حمايت
از حمالت به يمن را پايان دهد .تماشای به خاک
سپردن تن سوخته و بیدســت و پای بچهها به
خاک ،صحنهای نیست که بشــود به آسانی آن را
دید و از کنارش گذشت. ...

وقاحت به سبک عراقی!

رهاعظیمی:پسازاینکه«حیدرالعبادی»،نخستوزیر
عراق اعالم کرد عراق با تحریمهای آمریکا علیه ایران
مخالف اســت و برای حفظ منافع ملتــش مجبور به
همراهی با این تحریمهاست(!) محمود صادقی ،نماینده
مجلس کشورمان در توییتی به این اظهارات واکنش
نشان داد و خواستار پرداخت غرامت و خسارات جنگ
تحمیلی به ایران شد .صادقی نوشته بود« :دولت عراق
مطابق ماده  ۶قطعنامه  ۱۱۰۰ ،۵۹۸میلیارد دالر بابت
غرامتخساراتمستقیمجنگتحمیلیبهایرانبدهکار
اســت؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در
مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخستوزیر
عراق بهجای جبران ،با تحریمهای ظالمانه علیه مردم
ایران همراهی میکند!» حاال یــک نماینده مجلس
عراق هم در واکنش به همتای ایرانی خود در توییتی
شگفتانگیز ،خواستار پرداخت غرامت به کشتهشدگان
عراقی به دست القاعده از سوی ایران شده است! فائق
الشیخ علی ،نماینده مجلس عراق و رهبر «حزب مردمی

اصالح» در حساب توییتر شخصی خود مدعی شد :به
نام خانواده قربانیان ترور از شما و دولت شما میخواهم
یازدهمیلیارد دالر آمریکا بهعنوان غرامت کشتهشدن
یکمیلیون عراقی از زمانی که القاعده را به بهانه جنگ
با آمریکا از سال  ۲۰۰۳وارد کشور ما کردید ،بپردازید!
اما اخیرا ً در فضای مجازی کمپینی با عنوان «فرزندت
کجاست؟» ویژه مسئوالن کشــورمان راهاندازی شده
که هدف خود را «شفافســازی درباره نحوه فعالیت
آقازادهها» عنوان کرده است .سیدعباس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیوستن به این کمپین در زیر
حساب توییتری یکی از رسانهها توضیح داد« :دو پسر و
یک دختر دارم؛ پسر اول فوقلیسانس دانشگاه تهران
است .در تهران زندگی میکند .شغل ثابت ندارد .با برخی
از مؤسسات در حوزههای پژوهشی بهصورت پروژهای
همکاری میکند .پسر دوم خرداد امسال کارشناسیاش
را از دانشگاه اصفهان گرفته است .دخترم کالس چهارم
را در دبستان دولتی گذرانده است».

فضای مجازی
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