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ادام ه گزارشهای رسانهها و افسران غربی حاضر در
مقر نظامیان آمریکایی درباره حمالت موشکی ایران

خرابه
عیناالسد

پیام رهبر انقالب :در کنار خدماترسانی قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته ،دستگاههای دولتی
و مجموعههای مردمی هرچه بیشتر به یاری مردم عزیز مناطق سیلزده بشتابند

افسر دانمارکی مستقر در پایگاه:
مراکز حساس عیناالسد نابود شد

«وطنامروز» از رفت وآمدهای دیپلماتیک
بعد از حمله به عیناالسدگزارش میدهد

کسیحق
سوءاستفاده ندارد

جانستانبلوچستان

صفحه 4

روز پرکار پرسپولیس در لحظات آخر نقل و انتقاالت
با جذب یحیی و یک بازیکن جدید

کامبک قرمزها
صفحه 6

«وطن امروز» از عدم ساماندهی و نظارت بر
کارتهای بازرگانی گزارش میدهد

کارتهای
بیصاحب

عمق آبگرفتگی در برخی مناطق به  4تا  8متر میرسد .آب  200روستا و برق  110روستا قطع شده است
جمعیت هاللاحمر به عنوان مهمترین نیروی امدادی کشور همچنان رئیس ندارد

کارتهای بازرگانی اجارهای ابزار
فرار مالیاتی است
باید در معافیتهای مالیاتی بازنگری شود

صفحه 4

صفحه 3

دیدگاه

سیل،سیستان و سلبریتی

رضا کردلو« :بیایید خونههای ما رو نگاه کنید،
داریم از سردی میمیریم .ما گناه داریم؛ بارون
خونههامون��و خراب ک��رده» .این صحبتهای
کودک��ی با لهجه بلوچ اس��ت که فیل��م آن در
شبکههای اجتماعی و پس از سیل سهمگین در
سیستانوبلوچستان منتشر شده و این کلمات،
تا این لحظه که من این یادداشت را مینویسم،
نتوانسته احساس��ات حتی یکی از چهرههای
شاخص هنری محترم یا سلبریتیهای ورزشی یا
دیگرانی که شبیه اینها هستند را تحریک کند یا
آنها را وادارد توجه افکار عمومی و مخاطبانشان را
به سمت مهمترین بحران فعلی کشور یعنی سیل
در جنوب شرقی ایران جلب کنند؛ چهرههایی که
این روزها با ادعای بودن در کنار مردم ،به ادا و
اطوار انصراف از جشنوارههایی که از اول نسبت
آنچنانی با عامه مردم نداشت ،رو آوردهاند .کسانی
که زیس��ت دولتی و حاکمیتیشان را میشود
وقتی تیتراژ در انتهای فیلم باال میرود ،تماشا
ک��رد .چهرههایی که میگویم ،بیآنکه پیش از
رفتارهای تقلیدی و کپیکارانه از خود یا یکدیگر
سوال کنند «کنار مردم ایستادن ،دقیقا یعنی
چه؟» میش��وند یک��ی از قطعههای دومینوی
کمپینهای مقطعی و بیکارکرد! اعتراض دارید،
دمتان گرم! انتقاد میکنید ،آفرین! اما عاجزانه
از ش��ما میخواهم معنای «کنار مردم بودن»
را ع��وض نکنید« .کنار مردم بودن» را طبقاتی
نکنید« .کنار مردم بودن» را با کردار و رفتارتان
نشان دهید« .کنار مردم بودن» را با دادن مالیات
نشان دهید [قابل تامل آنکه دیروز ،طرح حذف
معافیت مالیاتی هنرمندان در مجلس رای نیاورد،
یعنی هنوز معافند از مالیات اینهایی که وابسته
نیس��تیم را هش��تگ میکنند] .در کنار مردم
خیابان انقالب -حدفاصل چهارراه کالج تا چهارراه
ولیعصر -بودن که فخری ندارد .ایران نقشهای
دارد که یک سویش را خوزستان گرفته و یک
سویش را سیستان و بلوچستان .یک سویش را
آذربایجان گرفته و یک سویش را خراسان .دریای
خزر ،خلیجفارس و دریای عمان .نقشه ایران را
یک بار نگاه کنید پیش از اینکه سیاهش کنید.
غمگینید؟ من هم غمگینم .خبر داغ هر ایرانی
را از هرجای عالم که بش��نوم ناراحت میشوم.
افس��وس میخورم و برای��ش فاتحه میخوانم
اما بهانهاش نمیکنم برای اینکه مدام آیه یأس
بخوانم برای کشور و آیندهاش را تیره و تار کنم
در ذهنم .این کارها در کنار مردم بودن نیست
جسارتا ،انصراف از کنار مردم بودن است .مردم
زندگیهایی دارند در شهرها و روستاها ،شب سر
سفرهشان مینشینند دور همدیگر تا غبار روز از
چهره بزدایند .ش��ما حالشان را خراب نکنید.
دشتیاری جایی است در بلوچستان .بلوچستان
و دشت یاریاش این روزها دست یاری میخواهد
نه اینکه کسانی زیر پایش را خالی کنند.

امیر اس�تکی :در جامعه ما
یادداشت
و همه جهان بعضی صداها
بلندترن��د .در تاریخ هم اینگونه بوده و در آینده هم
خواهد بود .تاریخ سرگذشت اشراف و قدرتمندان و
گورستان آریستوکراسی است .خودمانیترش اینکه
در زندگی بشر بعضی خونها سرخترند ،نه به واسطه
خدمتی که کردهاند ،خیری که رس��اندهاند و خرق
عادتی که کردهاند ،بلکه به واس��طه تبار ،ژن ،قدرت
اقتصادی ،سیاس��ی و در این روزها داش��تن صدای
بلندتر و بعضی چیزهای دیگر .اما آنها که واقعا کاری
کردهاند ،خدمتی رساندهاند و خرق عادتی کردهاند،
در بیش��تر موارد شانس دیده شدن و جا گرفتن در
مرکز توجهات را نداشته و ندارند و نخواهند داشت.
بر همین مبنا قهرمانان واقعی انگشتشمار و معدود
خواهند بود اما همین قهرمانهایی که به واس��طه
قهرمانیشان در تاریخ ماندگار شدهاند ،باز هم بسیار
کمتر از ش��اهان ،شاهزادگان و بزرگانی هستند که
نام و آوازهشان را از ژنها و دسترسیشان به قدرت
گرفتهاند .کار بزرگ بسیاری از اینان عمق جراحتی
بوده که جنایتپیشگیش��ان ایجاد کرده اس��ت و
ماندگاری نامش��ان داغی اس��ت که از پیشانی یک
ملت پاک نمیش��ود .به هر ح��ال در تاریخ قهرمان
واقعی کمیاب است .قهرمان غیرپوشالی که پاالنی
پر از پیزور ژنها نداش��ته باشد ،چیزی است که به
این راحتیها مگر در افس��انهها به دست یک ملت
نخواهد رسید .روزگار مدرن از این منظر نهتنها امکان
جدیدی برای انسانها فراهم نکرده است ،بلکه بیش
از هر دورهای در آن شاهد فقدان قهرمانهای واقعی
در پ��ی ت��رور و ش��هادت
نگاه
مظلومانهسردارسپهبدحاج
قاسم سلیمانی ،جهان در انتظار واکنش جمهوری
اسالمی به این اقدام جنایتکارانه و احمقانه ترامپ بود.
 -1فض�ای سیاس�ی آمریکا :در فضای سیاس��ی
آمریکا ش��اهد  2رویک��رد به این جنای��ت بودیم.
جمهوریخواهان و حامیان دونالد ترامپ ب ه صورت
قاط��ع از اق��دام وی حمایت کردن��د و در مقابل،
دموکراتها با این اس��تدالل که «این اقدام منجر
ش از
به افزایش تنشها ش��ده و منافع آمریکا را بی 
پیش به خطر میاندازد» ،نسبت به تبعات این اقدام
و سیاست ترامپ در مقابله با ایران و میزان توفیق آن
در تغییر رفتار تهران ابراز نگرانی کردند .مهم است که
بدانیم هر  2طیف سیاسی در اظهارات و مواضع خود
یک اشتراک نظر داشتهاند؛ پذیرش تروریست بودن
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و لزوم برخورد و
حذف ایشان و انتقادشان صرفا درباره چگونگی روش
حذف آن شهید بزرگ بوده است.
 -2فضای افکار عمومی آمریکا :در بخشی از فضای
افکار عمومی آمریکا ،این جنایتمانند اتفاقی نظیر
عملیات ترور اشخاصی نظیر اسامه بنالدن و ابوبکر
بغدادی فهم شده است ،چرا که اساسا افکار عمومی
کمس��واد آمریکا ،فهم و شناخت باالیی از محیط
داخلی ایران ،چیس��تی س��پاه پاس��داران و ژنرال
قاسم سلیمانی ندارد و طبق روایتی که رسانههای

تقابل خیر و شر در این روزها !
هس��تیم .در این روزگار عالوه بر اینکه همه عوامل
پیشگفته کماکان نایابند ،هوسهای انسانها نیز در
جایگاه آرمان نشستهاند و موازین خیر ،شر ،بزرگی و
کوچکی را تغییر دادهاند .حاال چیزهایی باعث شهرت
جهانی میشود که تا چند دهه پیش از چارچوب در
فاحش��هخانهها به آنطرف معتبر نبود و در زندگی
واقع��ی بی��ش از هر چیز عامل ننگ و عار بود تا نام
و نش��ان .ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیاری
از به اصطالح سلبریتیهایش به خاطر ویژگیهای
جنسی هیکلشان است که معروف شدهاند .یعنی
چیزهایی که در دوران قدیم اسافل اعضا نام داشتند
و پستترین عضوهای بدن آدمی بودند ،این روزها
میتوانند یکی را به اوج محبوبیت و شهرت در سطح
جهان برس��انند .در ایران ما هم اینچنین وضعی نه
بش��دت دنیای بیرون ولی با تفاوتهای ناچیزی در
جریان است .تعدادی از بازیگران سینما که بعضی از
آنها این روزها شهرت خود را به کسبوکار سیاست نیز
وارد کردهاند ،در تحلیل نهایی در روزگار ورودشان به
این حرفه از همه پارامترهای الزم فقط خوشگل بودن
را داش��تهاند .در سایر عرصهها کسانی که روزگاری
مطرب میخواندندش��ان و از طبقات پست جامعه
بودند ،این روزها خواننده نام دارند و از پر درآمدترین
و محبوبترینهایند .از این موارد تا دلتان بخواهد
میشود بیان کرد.
نکته اساسی اما این واقعیت است که در روزگار ما

قهرمان کمیابتر از هر روز دیگری است .قهرمانهایی
نجاتبخش که در روزهای سخت یک ملت استوار و
پابرجا یاریرسان بودهاند و جانشان را فدای دوام و
بقای ایدهای متعالی کردهاند .قهرمانانی که با گوشت
و خونش��ان خصم خونخوار ملتی را فروکوفتهاند و
بعد خاضعانه به لذت تماشای قوت جریان طبیعی
زندگی در وطنشان ،بسنده کردهاند و گمنام ماندهاند.
این قهرمانان کمیاب در روزگار ما به واسطه بزرگی و
هیبتی که دشمن از خود نشان داد به ملت شناسانده
شدند و بزرگمردی چون سردار شهید قاسم سلیمانی
نمایندگیشان میکرد .این قهرمان ملی همانگونه
که در شأن قهرمانان است ،در رویارویی با نماد عینی
شرارت و پستی در جهان کنونی ،آمریکای مستکبر،
جاودانه و ش��هادتش نیز حماسهآفرین شد .بهت و
حیرت و ناراحتی بزرگی که ملت در عزای او نشان
دادند ،دلیل مستحکمی بر این است که او را در قامت
قهرمانی بزرگ میپندارند؛ قهرمانی که ضربه به آن
ضربه به ملتی بزرگ و حیثیت آن است .سلیمانی در
تاریخ معاصر ایران که پر از روزهای تحقیرآمیز است،
الحق و االنصاف قهرمان بزرگی است .کسی است که
نوید پیروزی بر دش��منان بدوی این ملت را که در
رویای تعدی به جان و ناموسشان بودند ،با صدایی
بلند اعالم کرد و سرزمین دشمنانی را که روزگاری
سودای سروری بر ملتش را داشتند ،به میدان جنگ
نامتقارن علیه س��ایر دش��منان ایران تبدیل کرد.

سلیمانی و یارانش که در اوج تحریمهای تسلیحاتی،
ای��ران را در قامت یک قدرت منطقهای س��ر پا نگه
داشتند ،قهرمانانی شایسته ستایشند .اما در دوران
جدید عدهای هستند که ارزشهای دنیای پوچ مدرن
را بر بزرگی و عظمت ترجیح دهند .تفالههای رانده
از وطنی که هر یک به نحوی در آشفتهبازار تقدس
خدایان شهوانی ،در کمین نشستهاند تا انتقام خود
از ملت مسلمان و شیعه ایران را با خاک پاشیدن به
چهره قهرمانانش بگیرند؛ انتقام رانده شدن توسط
مل��ت ،انتقامی ناهمگون با موازین و ارزشهایی که
ملت مسلمان ایران بدان پایبندند .آنها مانند انگلهایی
که حیاتشان در ضعف میزبانشان است ،منتظرند
فرصت��ی هر چند کوتاه بیابند ت��ا آتش دل خود را
خنک کنند.
هواپیمای مس��افری ک��ه عمده مس��افران آن
هموطنانمان بودند ،به علت اش��تباه پدافند هوایی
س��رنگون میش��ود .س��ردار امیرعلی حاجیزاده،
فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه همه تقصیر را به
گردن میگی��رد و آرزوی مرگ برای خود میکند.
در این میان کس��انی که تا پیش از این اهمیتی به
خبر کشته شدن هموطنانشان نمیدادند ،به یکباره
گوییفرصتیمغتنمبرایتحقیروفروکوفتننیروهای
نظامی کش��ور یافتهاند ،به بهانه عزا نفرت خود را از
هر آنچه نمیپسندند بیرون ریخته و با وجد و شعفی
پنهاننشدنی چوب مالمت بر سر محافظان و مدافعان

 5نکته درباره واکنش ایران به ترور شهید سلیمانی
[ سیدهادی سیدعسکری* ]

آمریکایی برایش س��اختهاند ،از لحاظ شناختی در
ذهنش تمایزی میان سپاه پاسداران ،حشدالشعبی و
گروههایی نظیر القاعده و داعش قائل نیست .لذاغیر
از مواضع انتقادی نخبگان ،عموم موضعگیریهای
افکار عموم��ی در این باره از  2حالت خارج نبوده؛
جمهوریخواه��ان و ه��واداران ترامپ ک��ه از این
اقدام خوشحال ش��ده و حمایت کردهاند و باقی با
درونمایه طنز و س��رگرمی و هش��تگهایی نظیر
ww3و  DearIranنس��بت به این اقدام واکنش
نشان دادهاند.
 -3ادراک ترام�پ و چرای�ی این اقدام :ش��واهد و
قرائن نشان میدهد شکست آمریکا در پروژه فشار
حداکثری در عرص ه تحریمهای اقتصادی ،به پایان
رسیدن ظرفیت فش��ار و تحریم اقتصادی و انتظار
برآوردهنشده ترامپ برای تسلیم ایران ظرف مدت
کوتاه ،شکست پروژه فروپاشی و آشوب [آبان امسال]
در ای��ران و البته ضربات پیدرپ��ی و مؤثر ایران به
منافع منطقهای آمریکا و متحدانش ،ترامپ را به این
جمعبندی رساند که دیوانهوار زیر میز بازی بزند و فاز
جدید فشار حداکثری نظامی را با محوریت سرکوب و
حمله مستقیمبهنیروهایمنطقهای ایرانکلیدبزند و

البته شروع این فاز را با ترور رأس این نیروها آغاز کرد
تا از همان ابتدا فورا نتایج انتهای مسیر را حاصل کند.
در ادراک ترامپ و مش��اورانش این انگاره معتبر
شده بود که در وضعیت فعلی بویژه بعد از درگیری
ایران در آشوبهای داخلی ،جمهوری اسالمی جرأت
و توان پاسخگویی به آمریکا و ورود به فاز رویارویی
مس��تقیم با این کشور را ندارد و در نتیج ه این فاز
ایران ناگزیر به تس��لیم و مذاکره با آمریکاست .لذا
بالفاصله بعد از این اقدام در توئیت خود صحبت از
تهدید جن��گ و راه مذاکره کرده و در پیام خود از
طریق سوییس نیز با ادبیاتی دیگر همین تهدید را
تکرار کرد .مهم است که فهم کنیم در ادراک ترامپ،
واکنش نظامی قاطع از س��وی ایران و جنگی قرار
نیست دربگیرد و ایران عمال یا تسلیم قواعد جدید
بازی آمریکا خواهد شد و به مذاکره تن میدهد یا
با انفعال و سکوت ،نظارهگر نابودی توان و نیروهای
نیابتی خود در منطقه خواهد شد .این انگاره با هدف
قرار دادن پایگاه عیناالسد کامال فرو ریخت و ترامپ
رسما عقب نشست.
 -4تحوالت عراق :طبق هدفگذاری انجامش��ده
در سناریوی جدید آمریکا و ترامپ ،ادام ه حمالت

مس��تقیم نظامی آمریکا به رهبران و پایگاههای
نیروه��ای جبهه مقاومت و ورود رس��می آمریکا
به راهب��ری کودتای نظامی عراقی -آمریکایی در
عراق ،قرار بود رخ دهد و عراق در آستان ه کودتای
آمریکایی با هدف بیرون کردن ایران و حامیانش
از عراق قرار داشت ،البته این قمار خطرناک روی
دیگری نیز دارد که در صورت عدم توفیق آمریکا،
تاوانش اخراج ذلتبار آمریکا و نیروهایش از عراق
اس��ت؛ عمال قانون اخراج آمریکاییان از عراق هم
توس��ط پارلمان تصویب ش��د و ترامپ در موضع
انفعال قرار گرفت.
 -5انتخاب و واکنش ایران :بر اساس موارد بیانشده،
آمریکا ب��ا این اقدام جنایتبار خ��ود ،عمال قواعد
تعریفشده بازی را بر هم زد و قواعد جدیدی را در
بازی خود با ایران تعریف کرد .این ایران بود که باید
انتخاب میکرد آیا به قواعد بازی آمریکا تندهد یا
اساسا از شکلگیری چنین بازیای جلوگیری کند.
اگر تصمیم ایران در واکنش به این بازی جدید
به هر شکل از سوی آمریکاییها و جهان ب ه عنوان
کرنش ،انفعال ،تسلیم و مذاکره تعبیر میشد ،عمال
ب��ه معنای پذیرش قواعد بازی جدید آمریکا بود و
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صفحات 2و7

خانوادههای شهدای حادثه بوئینگ:

کشور فرود میآورند .اینها حاال فرصت انتقام دارند.
انتقامشان هم مانند دنیای ارزشها و آرمانهایشان
پس��ت ،حقیر و منفعالنه از نوع پ��اره کردن تمثال
قهرمانی مانند س��ردار سلیمانی و پاشیدن خاک به
آفتاب است .اینها همانهایی هستند که در روزهای
فتنه  88هم بغض خود را از دنیای متعالی تشیع با
آتش زدن خیمه عزای حسینی و سوت و کف زدن
در عاشورای سید و ساالر شهیدان نشان دادند .اینان
عدهای قلیلند که چون قیمومت و برتری انسان غربی
را پذیرفتهان��د و به حقارت خود در برابر این خدای
مدرن معترفند ،از سوی او یاری میشوند .رسانههای
جهانی و بوقهای تبلیغات��ی ،این کاههای حقیر را
کوهی از درون ملت جا میزنند ولی در عالم واقع اینها
زبونتر از آنند که همین تصویر رسانهای گلدرشت را
نیز بتوانند به مردم ایران بقبوالنند.
مدافعان��ی ک��ه خود به تقصیرش��ان معترفند و
عذرخواهند و طلب مرگ برای اشتباهشان میکنند،
بزرگمنشتر از آنی هستند که در این کارزار شماتت
و عقدهگشایی تنها گذاشته شوند .ملت میدانند اینها
همان کس��انیاند که قهرمانهایشان از میان آنها
برخاس��تهاند .همانهاییاند که با پوست ،گوشت و
خونشان در حفظ وطن میکوشند و مانند نماینده
قهرمانشان سردار قاسم سلیمانی شایسته نکوداشتی
آنگونه که جهان به حیرت افتد هستند .ملت حساب
اش��تباه را از خبث طینت جدا خواهد کرد و هر که
پس از فرو نشستن غم بزرگی که سقوط هواپیمای
مسافری بر جان ایرانیان انداخت چنان نکند ،به معنای
واقعی کلمه گرگی در جلد گوسفند است.
تبعات تن دادن به این بازی در مرحل ه اول ش��امل
موارد زیر بود:
ال�ف -پیروزی منطق ترامپ بر منطق مخالفانش
در آمری��کا در نوع مواجه��ه با ایران ،تقویت ترامپ
در آمریکا و ش��روع دور جدیدی از سیاس��تورزی
ضدایرانی در آمریکا و جهان
ب -ادام��ه و توس��ع ه روند تروره��ا و عملیاتهای
نظامی آمریکا علیه ایران و منافع جمهوری اسالمی
در منطق��ه و داخل خ��اک ایران تحت قواعد بازی
جدید پذیرفتهشده از سوی ایران .طبق قواعد این
بازی جدید ،هر فرد ایرانی اعم از مسؤوالن ،نظامیان،
تجار و دیپلماتهای ایران میتوانس��ت در لیست
تروریسم آمریکا قرار گرفته؛ در هر جای جهان مورد
عملیاتهای تروریستی قرار گیرد.
پ -شکس��ت ارادهها و انگیزههای گستره وسیعی
از نیروه��ا و هواداران ایران چه در منطقه و چه در
داخل ایران و از بین رفتن سرمایه اجتماعی و قدرت
نرم ایران و البته این ایران بود که توانس��ت با دادن
پاس��خ و برهم زدن میز ب��ازی جدید آمریکاییها،
درسی به ترامپ داد که به حول و قوه الهی آغازی
باشد بر شکست و مفتضح شدن وی در آمریکا که
ب ه عنوان مثالی در تاریخ آمریکا و مایه عبرتی برای
هم ه بدخواهان ایران یاد شود.
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