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ارتش با برکناری عمر البشیر
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تصاویری که این روزها از مرکز و جنوب لندن
مخابره میشود ،قطعا بدون شرحترین تصاویر سال
 2019میالدی و چه بس��ا سالهای پس و پیش
آن ذیل تگ «آزادی بیان» است .سرشناسترین
افش��اگر بینالمللی که جرمش انتش��ار اس��ناد
طبقهبندیشده س��ازمانهای اطالعاتی بویژه در
رابطه با جنایات آمریکا و همپیمانان انگلیس��ی،
اروپایی ،اسرائیلی و سعودیاش از جمله در زمینه
حمای��ت از گروههای تروریس��تی نظیر القاعده و
داعش اس��ت ،در روز روش��ن در قلب شهری که

خ��ود را پایتخ��ت آزادی بیان میخوان��د ،به زور
توسط ماموران اسکاتلندیارد و ماموران اطالعاتی
بریتانیا از سفارتخانهای که بدان پناهنده شده بود،
بیرون کشیده شده و بالفاصله به محکمه برده و در
امنیتیترین زندان جزیره کنار عوامل داعش حبس
میش��ود .جولین آس��انژ ،بنیانگذار ویکیلیکس
پنجشنبه گذشته تحتالحفظ و با دست و پای غل
و زنجیر شده یک دور حول هایدپارک لندن طواف
کرد ،یعنی همان محل قدیم...
صفحه  7را بخوانید

پاس اتحادیه اروپایی به ترامپ
نوید مؤمن

اگرچه این روزه��ا دولت دونالد
نگاه
ترام��پ باب��ت اتخ��اذ تصمیم
خصمانه ،وقیحانه و البته احمقانه خود بابت قرار
دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست
گروههای تروریستی مورد عتاب قرار گرفته است
اما نمیتوان از نقش منفی و موثر اتحادیه اروپایی
در اتخاذ این تصمیم صرفنظر کرد .صورت مساله
کامال مشخص است! نشست گروه  7که  16و 17
فروردینماه امسال برگزار شد ،با انتشار بیانیهای
رس��می علیه کشورمان همراه بود .در این بیانیه،
تروئیکای اروپایی به حمایت از ادعاهای مضحک
ایاالت متحده علیه کش��ورمان پرداخت .در متن
این بیانیه نس��بت به آنچ��ه نقش بیثباتکننده
ایران در منطقه ،از جمله حمایت از سازمانهای
تروریستی و شبهنظامیان مس��لح خوانده شده،
ابراز نگرانی ش��ده و از ایران خواس��ته ش��ده در
زمین��ه کاهش تنشها در یم��ن ،متوقف کردن
آنچ��ه حمایتهای نظامی ،اقتصادی و سیاس��ی
از برخی عامالن غیردولتی بویژه در کش��ورهایی
مانند لبنان و س��وریه خوانده ش��ده ،پایبندی به
قطعنامههای مربوطه در ش��ورای امنیت سازمان
ملل و جلوگیری از اشاعه مستقیم و غیرمستقیم
در زمینه فعالیتهای بالس��تیک ،پهپادها و توان
موشکی خود به صورت فعالتری همکاری کند!
به عبارت بهت��ر ،در این بیانی��ه از جمهوری
اسالمی ایران به عنوان خطری برای ثبات و آرامش
منطقه یاد ش��ده است! این بیانیه در حالی صادر
شد که دونالد ترامپ و جان بولتون ،مشاور امنیت
ملی آمریکا قبل از آن ،اتحادیه اروپایی را در جریان
تصمیم خود مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در زمره گروههای تروریستی قرار
داده بودند .همان گونه که قابل مش��اهده است،
تروئی��کای اروپایی به نمایندگ��ی از کل اتحادیه
اروپای��ی بار دیگر در کس��وت ی��ک کاتالیزور و
تس��ریعکننده اهداف واش��نگتن علیه حاکمیت
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جمهوری اسالمی ایران ایفای نقش کرده است4 .
کشور اروپایی آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا که
در گروه  7عضویت دارند نهتنها اقدام بازدارندهای
در مقابل کاخ سفید و تصمیم غیرعاقالنه آن انجام
ندادند ،بلکه با تصویب بیانیه پایانی گروه  ،7برای
هضم این تصمیم در فضای سیاست داخلی آمریکا
زمینهسازی کردند .نکته جالب توجه اینکه خدمت
اتحادیه اروپایی به ترامپ را در این معادله ،حتی
برخی جمهوریخواهان سنتی و مقامات نظامی
آمریکایی انجام ندادند!
روزنامه واشنگتن پس��ت اخیرا تصریح کرده
است تصمیم اخیر ترامپ با مخالفتهایی از سوی
مقامات نظامی و ژنرالهای آمریکایی همراه بوده
و نگرانیه��ای زی��ادی را در میان آنها برانگیخته
است .در چنین شرایطی اتحادیه اروپایی به بازوی
«دول��ت ترامپ» در مواجهه با س��پاه پاس��داران
انقالب اسالمی تبدیل شده است .مقامات اروپایی
طی ماههای گذش��ته و بویژه در جریان نشست
اخیر گروه  ،7سعی کردهاند بدون نام بردن از سپاه
پاسداران ،آدرس نادرستی را از این نیروی مخلص
و ضد تروریسم به مخاطبان خود مخابره کنند.
رفتارشناس��ی اتحادیه اروپایی پ��س از اقدام
اخیر دولت ترامپ نیز این موضوع را بخوبی نشان
میدهد؛ مقام��ات اروپایی پس از اعالم قرار دادن
نام سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی
کاخ سفید ،اقدامی در مواجهه با ترامپ و محکوم
کردن رس��می این تصمیم انج��ام ندادهاند .این
در حالی اس��ت که ق��رار دادن نام نیروی نظامی
کشوری در لیست گروههای تروریستی که دارای
حاکمیت مستقل است ،مغایر با منشور سازمان
ملل متحد و دیگر اس��ناد جمعی در حوزه روابط
بینالملل اس��ت .همان گونه که بارها اشاره شده
است ،اتحادیه اروپایی از ابتدای حضور ترامپ در
کاخ سفید ،پازل ضد ایرانی مشترکی را به همراه
واشنگتن تکمیل میکند .این پروسه ،گاه در قالب

«سیاس��تهای پنهان» و گاه به ش��کل «مواضع
رسمی و آشکار» ظهور و بروز مییابد .اقدام اخیر
اتحادیه اروپایی در گروه  7و متعاقبا س��کوت آن
در قبال تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی مث��ال بارز نقض آش��کار گزاره
«اس��تقالل اروپا در برابر آمری��کا» در مواجهه با
کشورمان محسوب میش��ود .این خود تلنگری
محکم به دستگاه دیپلماسی کشورمان محسوب
میش��ود که مفهومی به نام «اروپای مستقل» را
از قاموس سیاست خارجی کشورمان حذف کند.
چنانکه رهبر حکیم و فرزانه انقالب اس�لامی
بارها اشاره فرمودهاند ،اتحادیه اروپایی مجموعهای
مستقل و قابل اعتماد درنظام بینالملل محسوب
نمیش��ود .هماکنون زمان آن است که تروئیکای
اروپایی بابت زمینهسازی برای اقدام خصمانه اخیر
آمریکا علیه سپاه مورد مواخذه جدی کشورمان
قرار گیرد .اتحادیه اروپایی از یکس��و نس��بت به
نقش موثر و غیرقابل انکار کش��ورمان در مواجهه
با تروریس��م تکفیری و اعضای گروههایی مانند
داعش و النصره (که بازگش��ت آنها به اروپا ثبات
و امنیت کشورهای غربی را تهدید میکند) آگاه
اس��ت و از سوی دیگر ،در مواضع اعالمی و پشت
پرده خود سیاستهای ضد تروریستی جمهوری
اس�لامی ایران در منطق��ه را محکوم میکند! در
هر ح��ال ،متعاقب صدور بیانیه اخی��ر گروه  7و
س��کوت اتحادیه اروپایی در قبال اقدام خصمانه
دولت ترامپ علیه س��پاه پاس��داران« ،کمترین»
فرصت و فضایی برای مصالحه با اتحادیه اروپایی
باقی نمانده اس��ت .نکته ش��رمآور اینکه امضای
فدریکا موگرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپایی نیز در پای بیانیه گروه  7به صورت خاص
مشاهده میشود :همان کسی که با اتخاذ ژستی
دموکراتی��ک ،بر ل��زوم پایبندی اروپ��ا به توافق
هستهای با ایران تاکید کرده و مسؤولیت کمیته
مشترک برجام را بر عهده دارد!...

در شبکههای اجتماعی
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میکائیل دیان�ی :جمعه  23فروردین :این چند
روز فیلم��ی در اینس��تاگرام و
تلگرام بین خوزستانیها دست
بهدس��ت میش��ود که مدعی
اس��ت هورالعظی��م در مناطق
نفتی خالی از آب اس��ت و این
گ��زاره در فضای مجازی بویژه از س��وی جریان
«تجزیهطلب» مطرح ش��ده که «ش��رکت نفت
حاضر اس��ت جان مردم خوزس��تان را بگیرد اما
آب سمت تاسیس��ات نفتیاش نرود» .در کمتر
از چند ساعت هشتگهای #هور_را_باز_کنید
و #هور_را_آزاد_کنی��د در فض��ای مجازی راه
افتاد .در این میان برخی این شایعه را هم پررنگ
کردند که وزارت نفت اساس��ا کل هورالعظیم را
بسته و آبی در آن نمیرود.
این جو روانی باعث شد چه خوزستانیهایی
که در میدان مجاهدانه در حال سیلبند زدن و
حفظ خانههایشان هستند و چه آنهایی که در
ف دست به تلفن همراهند ،برخی
شهرهای مختل 
به ج��ای وحدت و همدلی به دعوا و مش��اجره
بپردازند.
عزم خودم را جزم کردم تا به سمت هورالعظیم
بروم و وضعیت را از نزدیک مشاهده کنم.
صبح از اهواز س��وار ماشین شدم تا به سمت
ش��هر مرزی رفی��ع در نزدیکتری��ن منطقه به
هورالعظیم بروم .در مسیر تحوالت منطقه را هم
زیر نظر داشتم .جاده اهواز  -اندیمشک از تقاطع
نهر سلمان به بعد بسته شده است .عیندو کامل
به زیر آب رفته و ترافیک از روزهای قبل بیشتر
است .مردم عیندو در حال تخلیه به سمت اهواز
و پادگانها هس��تند .مردم حمیدیه نیز در شهر
همچنان مش��غول ایجاد س��یلبندند .یکی ،دو
روستای دیگر از حمیدیه هم زیر آب رفته است.
همین وضعیت در سوس��نگرد هم برقرار است.
ساعت حدود  ۱۰صبح است و من در کمربندی
هویزهام؛ ماشینهای مکانیکی سنگین در حال
ایجاد خاکریز و سیلبند در اطراف هویزه هستند.
از هویزه به سمت رفیع میروم.
یکی از دوستانم در اهواز من را به «محمد»
نام��ی در رفیع وصل کرده اس��ت .محمد معلم
است و شغل خانوادگیشان هم کشاورزی است.
زمینهای خودشان در کنار دژ باکری -دژ مرزی
هورالعظیم  -است .با محمد به سمت هورالعظیم
حرکت میکنیم .از او میخواهم برای آش��نایی
بیش��ترمبا منطقه مختصات محیط را توضیح
دهد.
«این منطقه رفیع از ش��هرهای شهرس��تان
نیسان است؛ شمال رفیع نهرهای نیسان-بخش
انتهایی رودخانه کرخ��ه  -وجود دارد که محل
تالقی کرخه با هورالعظیم است؛ از رفیع تا جنوب
هم مساحت بزرگ هورالعظیم است که شامل 5
حوضچه میشود».
ورودی کرخه به هور بسته است؟!

ورودی کرخه به هور هیچ وقت بسته نبوده؛
در ایام گرم س��ال که آنقدر کرخه از باالدس��ت
مصرف میشود چیز چندانی به هور نمیرسد؛ در
این ایام هم معموال هر سال سیالبهایی داریم
که در قدیم بیشتر بود و سد کرخه را اساسا برای
جلوگیری از سیالب گذاشتهاند که حاال بعضی
وقتها مثل االن کم میآورد .اما مساله محدود

بودن ورودی هور بیشتر بهخاطر الیروبی نشدن
نهرهای نیسان است.
از جزئیات اتفاقات این چند روز بگویید؟

خب! آب که باال زد شهر ما هم محصور شد؛
سیلبند زدیم که داشت خراب میشد؛ تا اینکه
بچههای سپاه ،دژ باکری را از چند نقطه منفجر
کردند تا آب از مبادی بیش��تری وارد هور شود،
البته بخشی از مزارع زیر آب رفت اما شهر نجات
پیدا کرد؛ حتی هویزه و بستان که کنار ما هستند
هم نجات پیدا کردند؟ ایضا شهرهای باالدستی؛
دایک مرزی ایران و عراق را هم منفجر کردند که
بخشی از آب آن طرف برود.
ماجرای مناطق نفتی چیس�ت؟ میگویند آنجا
خش�ک اس�ت و میش�ود آب را به آن س�مت
هدایت کرد!

من نمیدانم؛ باید از متخصصش بپرسی؛ البته
در تمام هورالعظیم تاسیسات نفتی وجود دارد اما
بخش جنوبی آن بیشتر است.
از محم��د خداحافظی میکنم و به س��مت
بخشهای پایینی هورالعظیم میروم که دست

شرکت نفت است.
بر خالف برخی ادعاها که بخشهای جنوبی
هورالعظیم خشک اس��ت ،آب در آنجا نیز موج
میزند .هورالعظی��م در بخش جنوبی  2بخش
تاسیس��ات نفتی «دش��تآزادگان ش��مالی» و
«دشتآزادگان جنوبی» را در خود جای داده که
بخش جنوبی آن مملو از آب بود و آب جادههای
آن را گرفته بود و بخش شمالی آن که نیزارهای
بیشتری داشت کمتر آب داشت.
تالش کردم دلیل مساله را بیابم.
جزئی��ات ماجرا را ب��ا یکی از دوس��تانم که
مهندس زمینشناسی است مطرح کردم؛ گفت
باید جغرافیای زمینی آنجا را ببینم و نظر بدهم؛
بع��د از یک س��اعت زنگ زد و گفت« :ش��یب
زمین هورالعظیم در نقش��هها نشان میدهد که
بخشهای شرقی تاسیسات نفتی هیچگاه آبدار
نبوده و بافت آنجا مرتعی اس��ت شامل پوشش
گیاهی که به مرور خش��کتر هم ش��ده است؛
این مس��اله ربطی به سیلهای اخیر هم ندارد و
نمیشود سیل را به آنجا هدایت کرد».
بخشه�ای هور که تاسیس�ات نفتی ش�مالی و
جنوبی دش�تآزادگان اس�ت را نمیشود برای
سیالب آماده کرد؟!

با توجه به شیب زمین و جغرافیای هورالعظیم
که نقشهها نشان میدهد ،جهت آب هورالعظیم
از جنوب ش��رق به س��مت غرب و شمال غرب
اس��ت؛ آب در آن به سمت غرب و عراق جریان
دارد .هورالعظیم شکل کاسه لبهداری را دارد که
کج و به سمت عراق است؛ با توجه به این نقشهها
آب این نقاط اگر باز هم ش��ود به سمت سیالب
پس میزند.

یعنی اتصال اینها به مهار سیل کمک نمیکند؟

میدان نفتی دشتآزادگان جنوبی  در هورالعظیم ـ  عكس   :کامیار خطیبی ،وطنامروز

صفحه 2

در روز شکست تراکتور و سپاهان

صفحه 8

نمیتوانم بگویم میکند یا نمیکند؛ این یک
س��وال تخصصی اس��ت و باید برای حرف زدن
درباره آن ،زمینشناس و خاکشناس و چندین
متخصص دیگر بنشینند و جمعبندی کنند!
از او تش��کر کردم؛ پاسخش شاید کلید حل
کمپی��ن #هور_را_آزاد_کنید ب��ود .یک نفر با
قهرمانبازی و بدون تخصص وارد یک مس��أله
شده و همه مس��ائل پیچیده با انبوه متغیرها را
حل س��اده تقلیل داده و
به یک متغیر و یک راه 
چنین مش��کلی را در فضای مج��ازی بهوجود
آورده اس��ت .در این چند روز چندین بار از افراد
مختلف شنیدهام که اگر فالن جا را خراب کنند
ی��ا فالن ج��ا را باز کنند یا فالن ج��ا را ببندند،
مش��کل سیل حل میش��ود ،در حالی که همه
اینها غیرکارشناس��ی و بدون منطق و استدالل
علمی است.
س��وار ماشین میشویم تا از هویزه به سمت
اهواز برگردیم؛ در مس��یر فردی با لباس شرکت
نفت لب س��احل هورالعظیم ایستاده است و به
آب نگاه میکند؛ توقف کرده و سراغش میرویم.
پیرمردی است حدودا  60ساله به نام نظرینژاد و
مهندس شرکت نفت .داستان آمدنمان را برایش
میگویم و میخواهم اگر میتواند کمکی بکند.
میگوید :ما خودمان دوست داریم که آب به
سمت تاسیسات بیاید اما سطح اینجا باالتر است
و شیب هور به سمت شمال غرب است ،لذا آب
این سمتی نمیآید .از طرف دیگر این توصیه به
تخریبهای غیرمهندس��ی میتواند عواقب هم
داشته باشد؛ تخریبهایی هم که تاکنون اتفاق
افتاده با کلی مهندس��ی و جلسات کارشناسی
انجام شده است.
ما اخیرا در همین بخش تاسیس��ات منطقه
 110دریچ��ه را با جلس��ات کارشناس��ی برای
مدیریت آب باز کردیم؛ آب به سمت عراق رفت
و پ ر ش��د و حاال بعد از یک هفته دوباره س��مت
خودمان بازگشته اس��ت .دوسوم هورالعظیم در
عراق است .هورالعظیم عراق پر است و آنجا هم
دچار سیل گرفتگی شده .شکافتن غیرکارشناسی
دایکهای بین ایران و عراق یعنی انتقال بحران
هورالعظیم به اروند و اروند ملتهب یعنی رسیدن
سیل به آبادان و خرمشهر .به عبارت دیگر این کار
یعنی انتقال بحران نه مدیریت بحران.
یا برخی اصرار دارند بخشی از دژ در منطقه
ُجفیر شکافته شود .شاید این اقدام فشار آب در
باالدست را کم کند ولی طبق نظر کارشناسان
 2احتمال پی��ش رو دارد :محتمل آنکه هویزه
زی��ر آب میرود و احتم��ال کمتر زیر آب رفتن
خرمش��هر و آبادان است؛ البته حتما با مشکل
مواجه میشوند.
از مهندس نظرین��ژاد خداحافظی میکنم.
دم دمای غروب است که به جاده اهواز-خرمشهر
میرس��م .یاد عملیات بیتالمق��دس افتادهام؛
جاده اهواز -خرمش��هر در دل خود حماسههای
بس��یاری را از احمد کاظمی ،حس��ین خرازی،
ابراهیم همت ،احمد متوسلیان ،حسین همدانی،
محسن وزوایی و ...دارد؛ خاطرههایی از مقاومت
و حماس��ه؛ حماسههایی که امروز در همه مردم
شهرهای حمیدیه و سوسنگرد و شبیشه و ...در
وجود جوانها ،بچهها ،لباس س��بزهای خاکی،
روپوش سفیدهای جهادی و ...میبینم.

