چگونه حشدالشعبی در شب حمله آمریکا به سوریه برای پنتاگون خط و نشان کشید

به بهانه آغاز پخش سری چهارم
مستندمسابقه«فرمانده»

جزئیات محاصره
پایگاهآمریکایی درعراق

فرمانده
درسرزمینرستم

صفحه 15

 1179سال و 141روزگذشت

سهشنبه  28فروردین 30 1397رجب  17 1439آوریل  2018سال دهم شماره 16 2417صفحه 1000تومان

تيترهايامروز
تصمیمات جدید ارزی در راه است

بانکمرکزی:
به صرافیها
ارز نمیدهیم

صفحه 3

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

تلگرامهرآنممکن
است مسدودشود
صفحه 3

مجلس :سؤالاز
روحانی بهقوتخود
باقیاست
صفحه 2

بعد از آزادسازی کامل غوطه شرقی دمشق
آغاز شده است

شمارش معکوس
برایآزادییرموک
صفحه 15

روزنه
دربارهدیدارولیعهدسعودیبامریمرجویدرپاریس

دور حقارت بنسلمان
در ایستگاه منافقین

حسن حنیف :محمد بنسلمان ولیعهد سعودی
مدتی را به دید و بازدید در اروپا و آمریکا پرداخت
و در این میان با هر شخصیت سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی مشهوری که حاضر شد با وی مالقات
کند ،دیدار و گفتوگو کرد.
بنس��لمان جوان که مدت زیادی نیس��ت
حکومت س��عودی را به ش��کلی غیررس��می با
یک شبهکودتا در اختیار گرفته ،در این دیدارها
یک بار لباس غیررس��می پوشید و سراغ مارک
زاکربرگ ،مدیر فیس��بوک رفت تا از این طریق
فناوری عربس��تان را ارتقا دهد که خیلی زود از
سوی رس��انهها و شبکههای اجتماعی غربی به
س��خره گرفته ش��د و بار دیگر با لباس رسمی
آلسعود س��راغ دونالد ترامپ رفت تا در کنار او
ساکت بنشیند و رفتار تحقیرآمیز رئیسجمهور
کاسب آمریکا را با نشان دادن تصاویر سالحهایی
که به سعودیها فروخته بود ،تحمل کند.
اما در واقع بنسلمان فستیوالی از حقارت را
برای ریاض به ارمغ��ان برد و در نهایت گردش
وی در آمری��کا و اروپ��ا که قرار ب��ود همراه با
س��ربلندی ،غ��رور و افزای��ش اعتب��ار و عزت
س��عودیها باشد به دور حقارت تبدیل شد .اما
این ش��اهزاده جوان و بیتجرب��ه در طول این
مسیر دیدارهایی هم داشت که نهتنها افزایش
اعتبار و جایگاه آلسعود را به دنبال نداشت ،بلکه
اساساً ذره آبرو و اعتبار آلسعود را هم نابود کرد!
وی که گویا حتی در سطح مشاوران هم بشدت
با کمبود عقالنیت مواجه است ،با یک تصمیم
نسنجیده سراغ مریم رجوی ،سرکرده گروهک
تروریستی منافقین رفت و درست در شرایطی
که خواستار مخفی ماندن این دیدار بود به لطف
دس��تگاه ناکارآمد اطالعاتی و امنیتی سعودی
اخبار آن به سرعت در رسانههای مختلف دست
به دست شد.
بله! بنسلمان س��راغ منافقین رفت تا ثابت
کند در طول عمرش ولو یک س��اعت هم درس
سیاست نخوانده است .وی از اینچنین مالقاتی
در پاریس چند هدف عمده را دنبال میکرد که
میت��وان یکی از مهمترین این اهداف را جدیت
ریاض در پروژه ایرانستیزی و ایفای نقش اول در
سناریوی واشنگتن برای مقابله با تهران دانست.
از طرف��ی این مالق��ات تا ح��دودی بیانگر
وضعیت ش��اهزاده س��عودی در تقابل با محور
مقاومت و بویژه ایران است.
ادامه در صفحه 5
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کاوه مدنی ،معاون سازمان محیطزیست و یکی از متهمان پرونده
جاسوسی محیطزیستی از کشورفرار کرد

يادداشتامروز

گریز
دوتابعیتی

کاوه مدنی ،معاون دوتابعیتی رئیس س��ازمان
حفاظت محیطزیس��ت که در ماجرای جاسوسی
«موسس��ه حیاتوحش میراث پارسیان» نام او به
عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود،
بدون س��روصدا از ایران فرار
کرد .مدنی که ممنوعالخروج
ش��ده بود ،به طرز مشکوکی
توانس��ت از ایران خارج شود
و ح��اال مدتی پ��س از خروج
از ایران ،از سمت خود استعفا
کرده و گفته اس��ت به ای��ران بازنمیگردد .حاال
ماجرا این اس��ت .کاوه مدنی که تابعیت انگلیسی
دارد و ارتباطات غیرشفاف او در انگلیس بهگونهای
است که در یک کالج سلطنتی در لندن مشغول به
کار ش��ده بود ،در مقابل چشم دستگاه امنیتی به
عنوان معاون رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
انتخاب و مشغول به کار میشود؛ مدتی بعد در یک

حسن رضایی

صفحه  2را بخوانید

رد صالحیت نامزد وزارت خارجه آمریکا توسطکمیته روابط خارجی سنا
بهخاطر آنچه حمله بیخاصیت به سوریه خوانده شده است

توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) انجام شد

توگو تحلیلگر ارش��د مس��ائل منطقه
گف 
بیان کرد جنگ در س��وریه طی
چند سال گذشته با گروههای تکفیری بود اما این
گروهها اکنون شکست سنگینی خوردهاند و حامیان
آنها مستقیماً به صحنه میآیند.
مسعود اسداللهی ،تحلیلگر مسائل غرب آسیا
در گفتوگو با «وطنامروز» ،درباره جنجالآفرینی
کشورهای غربی بویژه آمریکا درباره حمله شیمیایی
به دوما و حمله موشکی واشنگتن علیه سوریه ،با
اشاره به اینکه حامیان گروههای تکفیری به دنبال
شکس��ت آنها به صحن��ه میآیند ،بیان داش��ت:
گروههای تروریس��تی از ابتدای بحران سوریه هر
زمان دچار شکستهای عمده میشدند و مناطق
وس��یعی را از دس��ت میدادند ،بالفاصله موضوع
کاربرد س�لاح ش��یمیایی و اتهام استفاده از آن به
ارتش س��وریه از طرف دولته��ای غربی و برخی
از کش��ورهای عربی مطرح میشد .وی با توجه به
جنجالآفرینیای که حامیان تروریس��تها در 7
س��ال گذشته داشتهاند ،گفت :آنها موضوع کاربرد
س�لاح ش��یمیایی را بهصورت یک عملیات روانی
گسترده در س��طح بینالمللی دنبال میکردند تا
بتوانند در شورای امنیت قطعنامهای علیه سوریه
به تصویب برس��انند یا دس��ت ب��ه حمالتی برای
تضعیف دولت و ارتش سوریه بزنند .برعکس این
حالت هیچ موقع مش��اهده نشده است .زمانی که
گروههای تروریستی مانند داعش در حال پیشروی
وسیع در سوریه بودند ،هیچگاه دیده نشد که ارتش
سوریه متهم به استفاده از سالح شیمیایی شود .در
حالی که کسانی که با منطق نظامی آشنا هستند،
میدانند اگر بنا بر اس��تفاده از س�لاح شیمیایی

اینها از آلسعود
بدترند!

پرونده بزرگ جاسوسی که در پوشش فعالیتهای
محیطزیستی انجام میشد ،نام او از سوی متهمان
و دستگیرشدگان مطرح میشود و حاال براحتی از
کشور گریخته است .به گزارش «وطنامروز» ،نام
کاوه مدنی بهمن سال گذشته
و پس از دس��تگیری تعدادی
جاس��وس ک��ه در پوش��ش
فعالیتهای محیطزیس��تی
اطالعات محرمانه و موشکی
کش��ور را ب��ه س��رویسهای
جاسوس��ی بیگانه میفروختند ،مطرح شد .مدنی
یکی از افرادی اس��ت که در دولت حسن روحانی
و در قالب فعال و کارشناس محیطزیست ،جذب
سازمان حفاظت محیطزیس��ت شد .بهانه جذب
کاوه مدنی در این سازمان ماجرای بحران کمبود
آب بود.

کشف محمولهکالن مواد منفجره
در مرزهایشرقی کشور
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موشکهایترامپ بهپمپئو اصابتکرد

مسعود اسداللهی در گفتوگو با «وطنامروز» تشریح کرد

جزئیات سناریوی شیمیایی در غوطهشرقی دمشق

باشد ،ارتش��ی که در حال شکست خوردن است بدون اس��تفاده از ماسک ضد گاز شیمیایی در کنار
در موقعیت ضعف انگیزه بیش��تری برای استفاده اجساد حضور دارند یا در حال امدادرسانی هستند.
از سالح شیمیایی دارد تا از پیشرویهای دشمن تجربه کاربرد سالح ش��یمیایی از سوی رژیم بعث
ممانعتکند.
در جنگ تحمیلی علیه ایران نشان میدهد منطقه
تحلیلگر مسائل غرب آس��یا با تأکید بر ادعای تا مدتها بعد از اس��تفاده از سالح شیمیایی آلوده
اس��ت و هر فردی ک��ه بعد از
کذب برخی کشورهای غربی
آن نیز به منطق��ه آلوده برود،
درباره حمله شیمیایی به دوما
دچار مشکالت مختلفی چون
اف��زود :ارتش��ی ک��ه در حال
مشکالت تنفسی میشود اما در
پیش��رفت و آزادسازی مناطق
تصاویر و فیلمهایی که نمایش
اس��ت ،نیازی به اس��تفاده از
میدهند ،هیچ فرد مس��لحی
سالح شیمیایی ندارد ،بنابراین
کام ً
کشته نشده و ماسک نیز ندارد.
ال مش��خص اس��ت بحث
سالح شیمیایی یک سناریوی
اس��داللهی ب��ا توج��ه به
س��اختگی علیه ارتش سوریه زمانی که گروههای تروریستی مانند آزادس��ازی غوط��ه ش��رقی
است .در کنار آن گروهی تحت داعش در حال پیش�روی وس�یع در گف��ت :ارتش س��وریه زمانی
عن��وان کالهس��فیدها مطرح س�وریه بودن�د ،هیچگاه دیده نش�د که بحث شکس��ت داعش در
هس��تند که بهعنوان امدادگر که ارتش س�وریه متهم به استفاده از بوکمال قطعی ش��د ،بتدریج
میآین��د و ب��ا صحنهه��ای سالح شیمیایی شود؛ در حالی که اگر به پاکسازی مناطق دیگر اقدام
س��اختگی میخواهند نشان بنا بر استفاده از سالح شیمیایی باشد ،ک��رد .غوطه ش��رقی از جمله
دهند تعداد زیادی غیرنظامی ارتش�ی که در حال شکست خوردن این مناطق است که در حومه
در پی بمباران شیمیایی کشته است انگیزه بیش�تری برای استفاده شرقی دمش��ق قرار دارد .این
شدهاند.
از سالح شیمیایی دارد تا امروز که در منطقه وسیع از ابتدای بحران
وی با اش��اره به ساختگی موقعیت پیشروی قرار دارد
از کنترل دولت سوریه خارج
شده و تحت اشغال نیروهای
بودن ادعای حمالت شیمیایی
تأکید کرد :جالب اینجاست افرادی که ادعا میشود مسلح قرار گرفته بود .مرتباً از این مناطق خمپاره
کشته شدهاند ،بر اساس تصاویر منتشرشده فقط زنان و موشک به پایتخت شلیک میشد .ارتش سوریه
و کودکان هستند و در همان تصاویر افراد مسلحی در یک عملیات وس��یع نظامی موفق به آزادسازی
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غوطه شرقی شد.
وی با اشاره به جنجالآفرینیها درباره دوما که
گروه جیشاالسالم وابسته به سعودی در آن مستقر
بود اظهار کرد :زمانی که ارتش سوریه به سمت این
منطقه رفت ،در ابتدا برخالف پیشبینی تروریستها
که فکر میکردند میتوانند مقاومت کنند ،پیشروی
خوبی داش��ت ،لذا غربیها بالفاصله موضوع سالح
شیمیایی را مطرح کردند و یک جنجال بینالمللی
ب��ه راه انداختند .ارتش رژیم صهیونیس��تی در این
ش��رایط از این آب گلآلود استفاده کرد و به بهانه
کاربرد سالح شیمیایی به فرودگاه  T4حمله کرد.
این فرودگاه در کنار جاده حمص به تدمر قرار دارد
و اصال ربطی ب��ه غوطه ندارد ،بلکه پهپادها از آنجا
پرواز میکنند 7 .تن از برادران پاسدار به دنبال حمله
نیروی هوایی ارتش اس��رائیل در آنجا به ش��هادت
رسیدند که مستشاران حوزه پهپادی بودند.
تحلیلگر مس��ائل غرب آسیا با اشاره به مواضع
کنونی غربیها تأکید کرد :آمریکا ،انگلیس و فرانسه
در حال حاضر اقدام نظامی علیه نظام س��وریه به
اتهام کاربرد سالح شیمیایی میکنند .جنگ طی
چند س��ال گذش��ته با گروههای تکفیری بود اما
این گروهها اکنون شکس��ت سنگینی خوردهاند و
حامیان آنها مستقیماً به صحنه میآیند .شرایط در
حال حاضر با وجود نیروهای آمریکایی و روس در
منطقه از جنگ با تکفیریها به جنگ منطقهای
و حتی بینالمللی تبدیل میشود ،بنابراین پیامد
این تحوالت میتواند بس��یار خطرناک باشد و به
هماهنگی زیادی بین روس��یه ،ایران و سوریه نیاز
دارد ت��ا مانع ب��ر هم خوردن مع��ادالت قدرت در
صحنه سوریه شود.
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آلسعود نه قد رعنایی دارد ،نه کدخداست ،نه
چشم آبی و موبور است! دموکراسی را هم اگر به
زور در حلقش بریزی ،عنقریب باال میآورد .طبق
قول معروف و ثابت ش��ده این روزها ،سعودیها
تنها نقش «گاو شیرده»ی را بازی میکنند که به
ستون حاشیه اصطبل کدخدا بسته شده است.
همین! آنها البته از این تقدیر میمون و مبارک! به
غایت خوشحالند و آن را تنها ذخیره خود برای
روز مبادا تصور میکنند .به باور آنها ،بس��تن با
کدخدا چیزی باالتر از چک س��فید امضاس��ت.
ولو آن بس��تن ،بسته ش��دن به ستون حاشیه
اصطبلش باشد! بگذارید البته خیلی بیانصافی
نکنم! آنها بر خالف «روزنامه شرق» و دوستانش،
خوب میدانند «امضای کری تضمین نیست»
ولی چارهای جز ش��یر دادن ندارند .چرا؟! چون
میدانند در صورت ش��یر ندادن ،ایس��تگاه آخر
گاوهای ش��یری هم همان کش��تارگاه گاوهای
پرواری است! لذا با کمال میل ،شیردهی به شرط
ادامه حیات را برگزیدهاند.
چنین زیس��تنی حتماً شایسته یک انسان
نیست .توزیعکنندگان سهام آزادی ،حقوق بشر
و دموکراسی در کاخ سفید ،الیزه و باکینگهام اما
از ابتدای تسلط آلسعود بر ریاض و مکه چنین
صالح دانس��تهاند! خب! حاال که صاحب جنس
راضی است ،واقعاً چه اش��کالی دارد؟! مهم این
اس��ت که اوالً س��عودیها ادامه حیات دهند و
ثانیاً آنها هم از دیگ آزادی سهمی داشته باشند؛
ولو به اندازه شیر دادن! شیرهای سعودیها این
روزها اما دیگر چربی س��ابق را ندارد .نش��ان به
آن نش��ان که  82درصد کاربران العربیه در یک
نظرسنجی گفتهاند اهداف حمله اخیر «صاحبان
دیگ» به سوریه محقق نشده است .این در حالی
است که یک برآورد دمدستی از تعداد و قیمت
موش��کهای پرتابشده به سمت سوریه نشان
میدهد سعودیها چیزی بیش از  100میلیون
دالر تنها خرج موشکهای تجاوز اخیر کردهاند.
دستمزد خلبان ،خدمه ناو و ...بماند!
همزمان ش��اه سلمان اما در نشست اتحادیه
عرب گفته اس��ت« :اقدامات ای��ران در منطقه،
تروریستی است!» روزنامه عربستانی الریاض هم
طی گزارشی در شماره اخیر خود نوشته است:
«کشورهای عربی باید بدانند خطر ایران برای آنها
از اسرائیل بیشتر اس��ت و تنها راه مقابله با آن،
آسودهخاطر شدن از جانب اسرائیل با صلح با آن
است .این تصمیم به عنوان تصمیمی تاریخی باید
در نشست این هفته اتحادیه عرب نهایی و اتخاذ
شود» .اینها البته خبرهای بدی نیست .برداشته
شدن نقابها حتما باعث خواهد شد امت اسالمی
ضربههای کمتری را از سوی سعودیها متحمل
ش��ود .مسأله در ایران ما اما به همین سادگیها
هم نیس��ت ،چرا که آلس��عود اینجا طرفداران
خاص خود را دارد .ابتدای این یادداش��ت گفتم
که «زیستنی چون سعودیها حتماً شایسته یک
انسان نیست» .چنین زیستنی در ایران اما ظاهرا ً
شایسته شهروندان جامعه مدنی تعریف شده در
منطق برخی اصالحطلبان ایرانی هست.
تعبیر دقیقتر در این زمینه شاید این باشد
که برخی اصالحطلبان ،چنان زیستنی را آرمان
و آرزوی خ��ود میدانن��د .نگاهی ب��ه تیترهای
پرزرقو برق رس��انههای ش��اخص اصالحطلب
درب��اره اصالحات فرهنگی بنس��لمان در یک
س��ال اخیر ،بخوبی این مدع��ا را اثبات میکند.
خاصه آنکه پوش��ش اخبار مربوط به اصالحات
مترقی(!) شاه سلمان در رسانههای اصالحطلب،
همزمان با اوجگیری غائله دختران خیابان انقالب
پررنگتر شده بود .پیشتر و مهرماه  96اما یکی
از رس��انههای اصالحطلب طی یادداش��تی در
همین زمینه نوش��ته بود« :موضوعاتی همچون
«ممنوعیت رانندگی برای زنان» در عربس��تان
کمک میکرد تا ما بتوانیم همچنان امیدوار و ای
بس��ا مسرور باشیم که «از ما بدتر هم هست»....
حاال اما شیپورهایی نواخته شده که این خواب
نوشین را آشفته میکند».
فردی که چنین از زیستن در ایران شرمگین
است و فیلش هوای عربس��تان کرده ،در ادامه،
صفیر ش��یپورها را چنین روایت میکند« :چند
خبر سریع و غافلگیرکننده ،به فاصلهای اندک،
یک��ی پس از دیگری منتش��ر ش��د؛ ابت��دا لغو
ممنوعیت رانندگی زنان عربستان ،سپس مجوز
ص��دور فتوا برای زنان مفتی و در نهایت ،پخش
موس��یقی خواننده ش��هیر عرب« ،امکلثوم» از
تلویزیونعربستان».
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