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وطن امروز

شماره 5 2577

رمزگشایی از اظهارات اخیر رهبر انقالب درباره تنفر جوانان منطقه از آمریکا و اقدام علیه منافع کاخ سفید

گروه سیاس�ی :آیتاهلل خامنهای ،رهبر انقالب صبح
روز ش��نبه  12آبان با هزاران نف��ر از دانشآموزان و
دانش��جویان دیدار کردند .رهبر انقالب در بخشی از
سخنان خود در این دیدار به یکی از نمونههای نفوذ
معنوی و گفتمانی ایران در منطقه که موجب تهدید
آمریکاییها علیه ایران شده ،اشاره کردند .ایشان در
این زمینه فرمودند« :یکی از مظاهر شکست آمریکا
این اس��ت که نتوانسته بر روحیه استقاللطلبی در
ملت ما و بر روی جوانان ما اثر بگذارد .ش��ما ببینید،
امروز احساسات جوانان و نوجوانان عزیز ما در سراسر
کشور احساسات استقاللطلبانه است .بعضیها حتی
به مبانی دینی هم خیلی پابند نیس��تند اما نسبت
به تس��لط بیگانه احس��اس مقاومت میکنند؛ این
نشاندهنده این است که آمریکا با این همه تبلیغات،
ب��ا این همه تالش��ی که انج��ام داده اس��ت ،با این
امپراتوری خبری و رس��انهای که در دنیا راه انداخته،
نتوانسته روی نسل جوان کشور ما اثر بگذارد؛ روحیه
مقاوم��ت آنها را و اس��تقاللطلبی آنها را نتوانس��ته
ضعیف کند و از بین بب��رد .به جد این را من عرض
میکنم -چون مشاهده میکنم -که امروز جوانهای
ما از لحاظ انگیزه ایس��تادگی و مقاوم��ت ،از جوان
نسل اول انقالب اگر جلوتر نباشند عقبتر نیستند؛
امروز این را انس��ان دارد بدرستی مشاهده میکند.

غلط میکنند از چشم ایران میبینند

مخصوص جوانهای ما هم نیست ،این بتدریج در بین
جوانهای کشورهای دیگر هم تا آنجایی که ما اطالع
داریم ،رسوخ پیدا کرده؛ بخصوص کشورهای همسایه
ما .جوانهای عزیز مؤمن در کشورهای نزدیک به ما
و همس��ایه ما که انسان حرفهای آنها را ،اقدامهای
آنه��ا را ،پیامهای آنها را میبین��د ،رفتارهای آنها را،
احس��اس میکند که روحیه اس��تقالل در آنها زیاد
است .البته دشمن -آمریکاییها -بعضی از این چیزها
را از چشم ما میدانند؛ میگویند این بهخاطر حرکت
جوانان ایرانی است .تهدید هم میکنند ما را ،تهدید
میکنند که چرا جوانهای فالن کشور به نیروهای ما
حمله کردند؟ یعنی این واقعاً از آن حرفهای عجیب
و غریب [است]! پیغام میدهند که جوانهای فالن
کشور همسایه شما اگر چنانچه به نیروهای ما حمله
بکنند یا به افراد طرفدار ما حمله کنند ،ما ش��ما را
مقصر میدانیم! خب شما غلط میکنید ما را مقصر
میدانید .مردم عراق از شما متنفرند ،جوانهای عراق
از ش��ما متنفرند ،جوانهای سوریه از شما متنفرند،
جوانهای لبنان از شما متنفرند ،این طرف در شرق،
جوانهای افغانس��تان از شما آمریکاییها متنفرند،
جوانهای پاکستان از شما آمریکاییها متنفرند ،این
به ما چه ربطی دارد! از ش��ما متنفرند ،ممکن است
یک اقدامی هم علیه شما بکنند .بله! این یک واقعیتی

آشوبگران تحریک شده توسط دیپلمات های آمریکایی
کنسولگری ایران در بصره را آتش زدند

است ،آمریکاییها چرا درک نمیکنند؟ نفرت ملتها به مراکز دیپلماتیکمان میدانی��م .از دید ما ایران
از خودشان را چرا نمیفهمند ،چرا درک نمیکنند؟ همچن��ان به عنوان عامل بیثباتکننده در منطقه
بد کردید ،عمل زش��ت انجام دادید ،س��یطرهجویی است» .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود« :اگر
کردید به این کش��ورها ،به این مردم اهانت کردید ،یک شهروند آمریکایی جانش را [در حمالت ایران
[لذا] از ش��ما متنفرند .مردم عراق حق دارند از شما در ع��راق] از دس��ت بدهد ،ما ایران را مس��ؤول آن
متنفر باش��ند ،مردم سوریه حق دارند از شما متنفر خواهیم دانس��ت» .این اظهارات عجیب سخنگوی
باشند ،کشورهای دیگر هم همینجور» .رهبر انقالب وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که دولت
در این بخش از اظهاراتش��ان،
آمریکا یک روز قبل از آن ،خبر
تلویحا اشاره کردند که ماجرای آمریکاییه�ا تلاش کردند ب�ا متهم تعطیلی کنسولگری این کشور
حرکت استقاللخواهی جوانان کردن ایران به حمایت معنوی از عوامل در ع��راق را اعالم ک��رده بود.
منطقه و نگران��ی آمریکا از این حمل�ه به س�فارتخانه و کنس�ولگری ب��ه عبارت��ی آمریکاییها پس
موض��وع و متهم ک��ردن ایران آمریکا در عراق ،تهران را ناچار کنند از از تعطیل کردن کنس��ولگری
مربوط به کشور عراق است.
نفوذ ایدئولوژیک خود استفاده کرده و خ��ود در بص��ره ،ای��ن اتهام را
مانع ابراز انزجار و نفرت جوانان عراقی مط��رح کردن��د که دوس��تان
■■اما ماجرا چیست؟
به گزارش «وط��ن امروز» ،نس�بت به نظامیان متجاوز آمریکایی ایران در عراق دس��ت به حمله
ماجرا مربوط ب��ه ناآرامیهای ش�ود اما اظهارات اخی�ر رهبر انقالب خمپارهای علیه کنس��ولگری
ش��هریورماه امس��ال در عراق نشان داد جمهوری اسالمی مطالبات آمریکا در بص��ره زده بودند7 .
است .در ساعات پایانی جمعه استقاللخواهانه جوانان انقالبی عراق مهرم��اه نیز مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا ای��ن اتهام را به
 ۱۶ش��هریور  3خمپ��اره ب��ه را به رسمیت میشناسد
ش��کل دیگری مط��رح کرد و
منطقه موسوم به منطقه سبز
بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا اصابت کرد .یک روز مدعی ش��د به جمهوری اسالمی ایران هشدار داده
بعد یعنی روز ش��نبه  ۱۷شهریور هم کنسولگری شده مسؤولیت حمله به اماکن دیپلماتیک آمریکا،
آمریکا در بصره هدف حمله خمپاره قرار گرفت .البته بر عهده تهران است! وزیر خارجه ایاالت متحده در
حاشیه دستور تعطیلی موقت کنسولگری آمریکا در
این حمالت هیچ خسارت جانی در پی نداشت.
بالفاصل��ه پس از این  2حمله ،آمریکا انگش��ت بصره عراق ،اعالم کرد به جمهوری اس�لامی درباره
اتهام را به س��مت ایران گرفت .کاخ سفید با صدور هرگونه آس��یب احتمالی ب��ه آمریکاییها در عراق
بیانیهای ضمن انتقاد از ایران ،تهران را مس��ؤول هر هش��دار داده اس��ت .مایک پمپئو در اینباره گفت:
حمله احتمالی در عراق علیه منافع آمریکا دانست« .به دولت ایران توصیه کردم که بدانند آمریکا آنها
دولت آمریکا هشدار داد که در صورت متوقف نشدن را مس��ؤول مستقیم هرگونه آسیب به آمریکاییها
این حمالت ،قاطعانه به آن واکنش نش��ان خواهد و دیپلماته��ای ایاالت متحده در عراق یا هر جای
داد .البت��ه آمریکاییها  2هفته بعد تازه پروژه خود دیگ��ری میداند که نیروهای ایران مس��تقیما یا از
را برای فش��ار بر ایران کلید زدند تا با متهم کردن طریق شبهنظامیان مورد حمایت آنها حضور دارند».
ایران ،جمهوری اس�لامی را مجب��ور کنند از نفوذ وزی��ر خارجه آمریکا همچنین گف��ت« :برای ایران
خود در عراق اس��تفاده ک��رده و مانع اب��راز انزجار روشن کردم که ایاالت متحده به هرگونه حمله به
گروههای عراقی نسبت به آمریکا شود 30 .شهریور آمریکاییها ،فورا و به طور مناسب پاسخ خواهد داد».
هدر نائورت ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مجددا ■■ماجرایکنسولگری
پروژه متهم کردن ایران در ماجرای حمله به سفارت
آمریکاییه��ا در حالی ای��ران را متهم کردند که
آمری��کا در عراق را کلید زد .نائ��ورت گفت« :ایران نیروه��ای عراقی نزدیک به ته��ران عامل حمله به
متهم حمله به مراکز دیپلماتیک ایاالت متحده در سفارت و کنسولگری آمریکا در خاک عراق هستند
عراق و مرگ شهروندان آمریکا در این کشور است» .که ش��هریورماه امس��ال قبل از حمله خمپارهای به
وی در ادامه گفت« :ما رژیم ایران را مسؤول حمله س��فارت آمریکا در بغداد و کنس��ولگری این کشور

چرا آمریکا کدخدا نیست؟!
ادامه از صفحه اول
نگاه یک
قطعی برقی ک��ه اخیرا
در واش��نگتن رخ داد تنها راس ی��ک کوه یخ از
مش��کالت در آمریکاس��ت» .فوکوس در ادامه با
تاکید بر اینکه صداهای تق و تق از زیرساختهای
آمریکا به گوش میرسد ،مینویسد« :جادههای پر
از دستانداز ،پلهای کلنگی ،لولههای انتقال آب
ترکیده و س��یمهای برق فرسوده که عمر بسیار
طوالنی دارند همه جا در این کشور وجود دارد .به
ای��ن ترتیب توان و انرژی این ابرقدرت جهانی رو
به پایان است».
فوک��وس در ادام��ه گ��زارش خود با اش��اره
ب��ه جدیدتری��ن گ��زارش اتحادیه مهندس��ان
آمریکایی( )ASCEکه زیرس��اختهای آمریکا
را مرتبا ارزیابی میکنند ،مینویس��دASCE« :
وضعیت زیرس��اختها در این کشور را شرمآور و
یک رسوایی برای ایاالتمتحده ارزیابی کرد».
طبق گزارش این نشریه آلمانی ،برآورد اتحادیه
مهندسان آمریکایی در س��ال  2012نشان داده
اس��ت تنها از طریق لولههای آب سوراخ در این
کشور روزانه  25میلیارد لیتر آب هدر میرود .بر

اساس بررس��ی  ،ASCEحدود یکسوم راههای
آمریکا نیازمند تعمیرات فوری هس��تند .از هر 4
پل یکی و از هر  3خط ریلی یکی و از هر  2سد
یکی دچار فرس��ودگی و نیازمند بازسازی فوری
اس��ت .اتحادیه امنیت سدها ( )ASDSOبیش
از 10ه��زار از حدود  85هزار س��دی را که بین
اقیانوس اطلس و آرام وجود دارد در لیست قرمز
خود قرار داده است که به اعتقاد آنها یک تهدید
جدی برای زندگی انس��انها محسوب میشود.
حدود  160هزار کیلومتر از این سدهای فرسوده
در امتداد س��واحل ،دریاها و رودخانههای آمریکا
قرار دارند! دونالد ترامپ ،بر اساس همین واقعیات
تکاندهنده و ملموس برای شهروندان آمریکایی،
«اول آمریکا» را شعار اصلی کمپین خود قرار داد؛
با وعده بازسازی زیرساختهای در حال فروپاشی
کشورش تا رای آمریکاییها را از آن خود کرد.
بر اس��اس همان مثل قدیمی ک��ه «کل اگر
طبیب بودی ،س��ر خود دوا نمودی» ،دولتهای
اخی��ر آمریکا هم -و نه رژی��م ترامپ! -اگر توانی
میداش��تند ،پیش از حل معضل آب خوردن ما
و آقای روحانی! س��ر کچل خود را دوا میکردند!

در بص��ره ،اماکن دیپلماتیک ای��ران در عراق مورد
تجاوز قرار گرفته بود 16 .ش��هریورماه امسال یعنی
روز پ��س از آغاز اعتراضات مش��کوکی ک��ه از 13
ش��هریورماه به بهانه اعتراض ب��ه ناکارآمدی دولت
حیدرالعب��ادی در بص��ره به راه افتاده ب��ود؛ عدهای
افراد مشکوک به کنس��ولگری ایران در شهر بصره
یورش بردند و ساختمان این مرکز دیپلماتیک را به
آتش کشیدند .شدت آتشسوزی به گونهای بود که
ساختمان کنسولگری ایران در بصره دیگر بال استفاده
ش��د و چند روز بعد کنس��ولگری ایران در بصره در
یک س��اختمان جدید و با حضور قبایل و عشایر و
همینطور نماین��دگان گروهه��ای مختلف عراقی
آغاز به کار کرد .یعن��ی در واقع همان روزی که به
کنسولگری ایران در بصره حمله شد و ساختمان این
مکان دیپلماتیک ایران به آتش کشیده شد؛ به سفارت
آمریکا در بغداد نیز  3خمپاره شلیک شد و یک روز
بعد نیز چند خمپاره به کنسولگری آمریکا در بصره
شلیک شد که خسارت این  2حمله قابل مقایسه با
خسارت وارده به کنس��ولگری ایران در بصره نبوده
است .جالب آنکه دولت آمریکا در حالی مدعی شده
که دوستان ایران در عراق عامل حمله خمپارهای به
سفارت این کشور در بغداد و کنسولگری آمریکاییها
در بصره هستند که هیچ سند یا شواهدی در اثبات

این ادعا ارائه نکرده است .در مقابل اما منابع امنیتی
و همینط��ور برخی رس��انهها در عراق فاش کردند
که عوامل مح��رک در ناآرامیهای بصره از س��وی
سرکنس��ول آمریکا در بصره تحریک ش��ده بودند.
رس��انههای عراقی حتی عکسه��ای مالقاتهای
عوامل میدانی آشوبهای بصره با سرکنسول آمریکا
در بصره را نیز منتش��ر کردند تا فاش شود ناآرامی
بصره و به آتش کش��یده شدن کنسولگری ایران در
این شهر ،زیر سر چه کسانی بوده است .با این حال
اما آمریکاییها هم در سطح بیانیه کاخ سفید و هم
توسط وزیر خارجه خود تالش کردند با متهم کردن
ایران به حمایت معنوی از عوامل حمله به سفارتخانه
و کنس��ولگری آمریکا در عراق ،تهران را ناچار کنند
از نف��وذ ایدئولوژیک خود ب��ر جوانان انقالبی عراقی
استفاده کرده و مانع ابراز انزجار و نفرت این جوانان
مستقل نسبت به نظامیان متجاوز آمریکایی شود .با
ای��ن وجود اما اظهارات صریح رهبر انقالب در دیدار
اخیر دانشآموزان و دانش��جویان ،به وضوح نش��ان
داد جمهوری اس�لامی ایران نهتنها تحت فشار این
اتهام و ادعای آمریکاییها قرار نخواهد گرفت ،بلکه
به واسطه سلطهگری و جنایتهای آمریکاییها در
عراق ،مطالبات استقاللخواهانه جوانان انقالبی عراق
را نیز به رسمیت خواهد شناخت.

اصابت موشک به منطقه سبز بغداد
در نزدیکی سفارت آمریکا

انقالب اربعین
برنامههای محدود اوباما در زمینه بازس��ازی کوه
زیرس��اختهای فرسوده آمریکا ،تقریبا همگی با
شکس��ت روبهرو شد .این هم که ترامپ به جای
اس��تفاده واقع��ی از نیروی نظام��ی علیه رقبای
ایاالت متحده ،بیش��تر بر پارس کردن متمرکز
شده است ،ناش��ی از ضعف درونی این ابرقدرت
رو به افول اس��ت .اس��تفاده دولتهای مودب و
باهوش قبلی آمریکا از فرمول جنگهای نیابتی
نیز ناشی از همین احساس ضعف بود .پایگاههای
نظامی متعدد آمریکا در سراس��ر جهان به دلیل
رش��د فناوری موش��کهای نقطهزن و رادارگریز
اکنون تبدیل به نقطه ضعف آنها ش��ده است .در
کنار شکستهای پی در پی آمریکا و رسواییهای
اخالقی مک��رر چهرههای سرش��ناس هالیوود،
هیمنه فرهنگی آمریکا نی��ز در حال فروریختن
است .نش��انههای متعدد دیگری وجود دارد که
شباهت رفتارهای عصبی آمریکا را با شوروی در
حال فروپاشی نشان میدهد که فرصت طرح آن
در اینجا نیست .شیفتگان کدخدا اما بعید است
دس��ت از پرس��تش این بت بردارند و چش��م به
واقعیاتبگشایند!

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
و همیشه هم این شما هستید
که س��وال دارید! بسماهلل! بفرمایید چرا تحریمها لغو
نش��د؟! و چرا این اس��ت وضع جهانگی��ری؟! و چرا
این اس��ت وضع ش��هرداری ته��ران؟! و چ��را برجام
فتحالفتوحتان نتوانس��ت حتی لحن دش��من را با ما
کمی نرم کن��د؟! و چرا رکود ،کنترل نمیش��ود؟! و
چرا بیکاری ،مهار نمیش��ود؟! عاقبت این دولت ،نه
محص��ول رأی ما که ماحصل رأی خودتان اس��ت و
آش کش��ک تَکرار خودتان اس��ت! وانگهی! نگرانی از
گرانی بود یا دیوار پیادهروها؟! از چی دقیقا ناراحتید؟!
نکند توقع دارید نظام نباید رأی روحانی را میخواند؟!
پس «ت��ا  »۱۴۰۰دقیقا با کدام بزرگوار طیاالرض و
بلکه بگو؛ طیاالرز کنیم؟! ش��ما بازماندگان همانها
هس��تید که دهه  ۶۰به این پیام شهید که «ما کربال
را برای خودمان نمیخواهیم ،بلکه برای نسلهای بعد
میخواهیم» حتما زهرخند میزدند که «بابا! تو اول،
همین خرمش��هر خودمان را آزاد کن ،کربال و نسل
فردا پیشکش!» صدالبته وصیت شهید محسن وزوایی
محقق ش��د و کربال به نسلهای بعد رسید اما اعوان
و انص��ار همان مهندس متوهم فتن��ه که تا االن هم
وزیرند ،اقتصاد را نتوانس��تند آزاد کنند! لذا االن هم
مش��کل از «اال ان حزباهلل همالغالبون» نیس��ت! از

این متن هم نیس��ت! مشکل از رأی شکمی است! و
تَکرار سیاست ،عوض تکرار خدمت! قطعا مراد ،همه
رأیدهندگان به این دولت نیست! سخن سر جماعتی
اس��ت که اغلب اسطورههایش لندن تشریف دارند و
آنوقت هنگام شایعهپراکنی علیه قالیباف ،او را عین
آب خ��وردن میبرند لندن و برمیگردانند! خیالتان
تخت! گذشت دورهای که نبض حوادث دنیا در لندن و
پاریس و نیویورک و واشنگتن میزد! زهرخندتان را به
این جمله پذیراییم ولی بدانید که اینک ،این کربالست
که آقای��ی میکند در جه��ان! و «راه قدس از کربال
میگذرد»! ما به کربال رس��یدیم اما سلمنا! آخوندی
با کولهب��اری از افه و تبرج و کارنامه خالی ،اس��تعفا
کرد و جهانگیری هم درگیر منش��ی محترم! مجددا
س��لمنا! بهرغم برخی فتوح��ات ،در بعضی حوزهها
وضعمان خوب نیست لیکن بفرمایید حضرت عشق
ایرباس ،وزیر منتخب رأی من بود یا ش��ما؟! وجدان
غربزدهها مثل غرب ،میل به «اف��ول» دارد! غرب ما
اما هنوز هم بازیدراز اس��ت هیهات! ما نهتنها خجل
از راه رفته نیستیم ،بلکه راستش خجالت میکشیم از
روی ارباب و خدامش ،از بس که سنگ تمام گذاشتند
برای ما! دارایش��ان یکجور و ندارشان نیز! اربعینی
دیگر تمام شد اما این تازه آغاز انقالب اربعینیان است!
بهمن پنجاه و هفت��ی در ابعاد جهانی که با ذکر «یا

حس��ین» از خداوند منان «مهدی» را میخواهد! با
همین ذکر ،روزی خمینی برگش��ت و منتقم خون
حسین نیز برخواهد گشت به اذن الهی! و حاال که این
اربعین گذشت و این متن هم به آخر رسیده ،جا دارد
ه��م نزد حضرت اباعبداهلل و هم نزد حضرت .
بقیهاهلل،
سر به نشانه خجالت پایین بیاوریم از همه قصورها و
تقصیرها! فقرایی بودیم با کمترین بضاعت که وسعمان
بعضا تنها به جمعآوری  ۴تا هیزم میرسید! یا حسین
و یا مهدی! ما همان شرمندگانیم! همان دستخالیها!
همان فقرا! هم��ان بیبضاعتها! هم��ان بیعددها!
همانها که هرگز نتوانستند اندازه بزرگی این سفره،
تدارک ببینند و توشهای بیاورند! همه توشه ما همین
چند نم اش��ک اس��ت در فراق کربال که صدالبته با
دنیایی ع��وض نمیکنیم! کربال! ک��رب و بال! یادش
بهخی��ر! روز ورودمان به کربال ،دختربچههایی بودند
ک��ه با خنده کودکانه خود از ما زوار اربعین ،پذیرایی
میکردند! آش و آتش و عطش و اشک و لبخند ،همه
نذر حسین! یا حسین و یا مهدی! شرمندهایم از این
بضاعت قلیل! یعنی همین که چشمم از دور به گنبد و
گلدسته حضرت اباالفضلالعباس افتاد و دست خودم
را خالیتر از همیشه دیدم ،در دل گفتم« :یا ایها العزیز
مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل
و تصدق علینا اناهلل یجزی المتصدقین»!

از «تضمین قطعی کری» تا «تعهد احتمالی موگرینی»
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
«تاخی��ر در ارائه کلیات
بسته پیش��نهادی»« ،ارائه بسته پیشنهادی کلی
و ناق��ص اولیه»« ،عدم ارائه بس��ته پیش��نهادی
نهای��ی تا قبل از اعمال دور نخس��ت تحریمهای
آمریکا[م��رداد] و موکول ک��ردن آن به پیش از

اعم��ال دور دوم تحریمه��ا در ماه آب��ان»« ،عدم
ارائه و تش��ریح س��ازوکار مالی ویژه اروپا تا آبان»
و در نهای��ت «عدم اجرای س��ازوکار مالی ادعایی
اروپا» ،پاس��خ مقامات قاره سبز به سرمایهگذاری
و اعتماد دس��تگاه دیپلماسی ما به برجام اروپایی
بود .الاقل این بار امیدواریم آقای عراقچی و دیگر

مسؤوالن سیاس��ت خارجی کشورمان سخنی از
«تضمین بودن سخنان موگرینی» و دیگر مقامات
اروپایی به میان نیاورند! بدون ش��ک ،اگر تراژدی
حس��اب کردن روی «برجام اروپایی» از «اعتماد
به برجام آمریکایی -اروپایی» غمبارتر نباش��د ،از
آن کمتر نیست.

