رئیس قوه قضائیه با اشاره به لجنپراکنی
برخی رسانه ها درباره زوار عراقی:

صفحه 2

پیشنهادهایی از
تازههاینشر برای
مطالعه درماهمحرم

دادستان
اعالم جرمکند

صفحه 13
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تيترهايامروز
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد

حملهموشکی؛پاسخ
ایران بههرتهدیدی
توگوی «وطن امروز» با کارشناسان
گف 
مسائل منطقه درباره پیامهای حمله موشکی
سپاه به مقر تروریستها در خاک عراق

موشک درخدمت امنیت

حلول ماه حزن و عزای آلاهلل؛ محرم را تسلیت میگوییم

يادداشتامروز

از مردم عذرخواهی میکنیم

کتیبههایامید

محمدرضا عارف  ،رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان درباره مشکالت و ناکارآمدی دولت روحانی:

حسین قدیانی

دولتیرارویکارآوردیمکهمجبوریمصورتمان را باسیلیسرخکنیم
صفحه 2

صفحات 2و5

چرا فیلمهای پرسروصدای جریان شبهروشنفکری
دیگر در بین مخاطبان سینما طرفدار ندارد؟

قهرمردم با ناامیدها
صفحه 13

رمزگشایی از ابعاد پنهان عملیات سپتامبر 2001
در گفتوگوی «وطنامروز» با جان کریاکو
افسر سابق مرکز ضدتروریسم سازمان سیا

واشنگتن از افشای
پشتپرده11سپتامبر
وحشت دارد
عكس:برنا قاسمی ،ایسنا

صفحات 6و11

روزنه

ما هم پشیمانیم
خانم شرمن!
نوید مؤمن

«وندی ش��رمن» معاون «جان کری» وزیر
اس��بق خارجه ایاالت متحده اخیرا در مصاحبه
با «س��یبیاس نیوز» درباره توهین آشکار خود
علیه مردم ایران ابراز پش��یمانی کرد 11 .مهر
 ۹۲ش��رمن در اهانتی س��خیف به مردم ایران
در کمیته روابط خارجی س��نای آمریکا گفت:
«مقامات آمریکایی به دیپلماسی زمان دادند که
کارساز شود اما میدانم فریبکاری بخشی از ژن
ایرانیان است».
اینکه چرا امروز وندی شرمن پس از  5سال،
ژست فردی متحول ش��ده(!) را به خود گرفته،
جای بس��ی سوال و ابهام دارد .در همان مهرماه
 ،92جمهوری اس�لامی ایران رس��ما اظهارات
مع��اون وزیر وقت خارجه آمریکا را محکوم کرد
اما وی حاضر نشد از ملت ایران عذرخواهی کند.
ب��ه هر حال ،امروز در حال��ی که دموکراتها به
سبب از دس��ت دادن کاخ سفید ،مجلس سنا،
مجلس نمایندگان و بسیاری از فرمانداریهای
ای��االت آمری��کا بی��ش از هر زم��ان دیگری در
انزوای سیاس��ی قرار دارند ،شاهد اتخاذ «ژست
مظلومانه»آنهاهستیم.
 -1بهتر بود خانم شرمن به جای عذرخواهی بسیار
دیرهنگام و بیفایده از ملت ایران ،بابت فریبکاری
خ��ود و تی��م مذاکرهکننده هس��تهای آمریکا و
تحمیل توافقنام��های ناقص -که در گلوگاههای
حساس فقط به سود آمریکا تفسیر میشود -در
مقام تعذر ق��رار گیرد! در جری��ان برگزاری دور
نهایی مذاکرات هستهای در وین ،وندی شرمن به
همراه جان کری و دیگر اعضای تیم مذاکرهکننده
هستهای ،اصلیترین نقش را در تعبیه «مکانیسم
ماش��ه» در برج��ام ایفا کردند .از س��وی دیگر،
زمانی که توافق هستهای برای تصویب نهایی به
کنگره آمریکا رفت ،شرمن و همراهانش به بهانه
استناد به قوانین داخلی آمریکا ،سرنوشت برجام
را منوط به تایی��د  120روز یکبار رئیسجمهور
آمریکا [تمدید تعلیق تحریمها توسط مستأجر
کاخ سفید] کردند .شرمن بخوبی میدانست در
صورت حضور فردی مانند «دونالد ترامپ» یا «تد
کروز» در راس معادالت سیاس��ی ایاالت متحده
آمری��کا ،این «اختیار عمل» ب��رای از بین بردن
توافق هس��تهای کافی است اما با علم به همین
مسأله چنین فرصتی را در اختیار رئیسجمهور
بعدی آمریکا قرار داد.
ادامه در صفحه 12

البد از حمله به کنسولگری ایران
نگاه
در بصره و به آتش کشیده شدن
آن باخبر شدهاید و احتماال از بعضی تحریکات در
آبادان و مشهد درباره حضور زائران عراقی در ایران
هم باخبرید .فعاالن توئیتری از تحرک اکانتهای
ناش��ناس در توئیتر فارسی و همچنین عربی خبر
میدهند که هر کدام به نوعی در حال ایجاد تقابل
قومی میان ایرانیان و عراقیها هستند .در ایران از
جوالن مردهای عراقی در ایران سخن میگویند و
در عراق از جوالن م��ردان ایرانی در عراق .در این
میان فعالیت اکانتهای توئیتری با هویت ناشناس
همواره تابع یک برنامهریزی تبلیغاتی در تقابل با
جمهوری اسالمی بوده است و عمده تحرکات آنها
به ش��کل هماهنگ و همگام با ه��م در برهههای
مختلف در تضاد با منافع ملی است .این موج علیه
منافع ملی در حالی اس��ت ک��ه گاهی هماهنگی
مشکوکی میان بعضی فعاالن مشخص شبکههای
اجتماع��ی با لش��کر فیکهای مجازی به چش��م
میخورد .در پارهای موارد یک خط تبلیغاتی و یک
جنجال بزرگ با انتش��ار اخب��ار جهتدار ،تحریف
شده و مبهم توسط برخی رسانههای داخلی شروع
ت «خبرآنالین» مطرح
میشود .ادعایی که س��ای 
ک��رد و توئیتر «روزنامه ش��رق» در ادامه آن را به
یک اقدام رس��انهای تحریککنن��ده تبدیل کرد و
کانالهای زرد تلگرام نیز آن را به عمق مخاطبان
معمول��ی و خاکس��تری فضای مج��ازی در ایران
رساندند .خبر اما درباره تمتع جنسی مردان عراقی
در ای��ران بود و همه پی��ام خبر در یک تیتر و لید
مغرضانه خالصه ش��ده بود که حتی در متن خبر
ه��م ردی از ادع��ای آن دیده نمیش��د .اگر کمی
با خبر و نوع برداش��ت مخاطبان از اخبار منتش��ر
شده در فضای مجازی آگاهی داشته باشید متوجه
خواهید شد اصوال در فضای شبکههای اجتماعی

دیگر باید چه کار کنند؟!
امیر استکی

آنچه از یک خبر دیده میشود جز یک تیتر و یک
توضیح مختصر درباره آن نخواهد بود و متن خبرها
معموال دیده نمیشود .این را همه فعاالن رسانهای
میدانند و به آن آگاه هس��تند .حاال زنجیرهایها
با همین ترفند ای��ن تقابل قومی را کلید زدهاند و
نتایج آن در خوزستان به یک معضل امنیت ملی
تبدیل شده است .جایی که به علت نزدیکی به مرز
ای��ران با عراق بهای نحو ش��اهد حضور پررنگتر
گردش��گران عراقی اس��ت اما دستگاه امنیت ملی
گویا نمیخواهد با رس��انههایی که این س��طح از
چالش امنیتی را با انتش��ار اخب��ار موهوم و مبهم
ایجاد کردهاند ،برخورد کند.
اینکه تیتری برای خبر در نظر گرفته شود که
ایران و زنان آن را در مظان اتهام قرار میدهد ،هر
شهروند ایرانی غیرتمندی را عصبانی خواهد کرد
و این عصبانیت همان چیزی است که گردانندگان
این کارزار شوم پروپاگاندای رسانهای به دنبال آن
هس��تند .پیشتر از این نیز روزنامه شرق به علت
همین رویکرد نسبت به شهر مشهد ،مورد شکایت
دادس��تانی این ش��هر قرار گرفت .خبرنگاران این
روزنامه با تمس��ک به یک س��وژه تکراری که در
همه کالنشهرها درباره آن میشود گزارش خبری
منتش��ر کرد ،کل یک محله بزرگ در مشهد را به
عنوان منطقهای برای فس��اد و فحش��ای جنسی
معرف��ی کردند و ای��ن ناگفته پیداس��ت که چه
حجمی از نفرت و عصبیت را میتواند ایجاد کند.
ح��اال هم در جریان توئیت جنجالی اخیر ،ش��هر
مشهد که یکی از مقاصد اصلی گردشگران عراقی
اس��ت ،به عنوان ش��هری برای خدمات جنس��ی

سازمانیافته به این گردشگران معرفی شده است.
مالحظه میکنید که تهمت بزرگی به جمعیت یک
کالنشهر وارد میشود که تبعات آن در میان عامه
مردم این شهر یک میل گسترده به اثبات خالف
بودن ای��ن ادعا و برائت از آن ایجاد کرده اس��ت.
میلی که با خشونت نسبت به زائر عراقی متجلی
میش��ود و هر کس دیگری هم باش��د از کیان و
عفت و آبروی خود دفاع خواهد کرد ،همه در این
شرایط به دنبال اثبات شرف و غیرت خود خواهند
ب��ود و راه آن هم نه از اثبات دروغ بودن خبرهایی
اینچنی��ن ،بلکه متاس��فانه از راه خش��ونتورزی
نسبت به مس��افران عراقی گذر خواهد کرد .این
برچس��بی که به مشهد چسبانده ش��ده است تا
سالهای سال یک خش��ونت علیه همه غریبهها
ایجاد خواهد ک��رد و چه چیزی بهتر از این برای
منافع سیاسی و امنیتی کسانی که دشمن بزرگ
سیاسی خود را در شهر مشهد برساختهاند ،وجود
خواهد داش��ت؟ اما بهای این زورآزمایی سیاسی
کثیف را منافع ملی خواهد پرداخت .در آس��تانه
محرم و در ش��رایطی که عده زیادی برای حضور
در راهپیمایی اربعین آماده میش��وند ،دمیدن در
آتش این تضادها آن هم به ناحق ،به خطر انداختن
امنیت ایرانیان و فراهم کردن شرایط برای کمرنگ
کردن حض��ور میلیونی ایرانی��ان در این اجتماع
بزرگ شیعیان جهان است .برنده این مناقشات نه
ملت ایران خواهد بود و نه ملت عراق ،بلکه برنده
اصلی عربس��تان سعودی و اسرائیل هستند که با
محوریت آمریکا یک ائتالف گس��ترده ضد ایران
در منطقه تشکیل دادهاند .حاال عامالن این بازی

کثیف در داخل ایران ،یارانه مطبوعاتی میگیرند
تا چنین ضربهای به کشور و منافع آن بزنند و در
روزگار تحریمهای همهجانبه گزینههای نامتقارن
ای��ران در منطقه را به همین س��ادگی به چالش
بکشند و تضعیف کنند .در عراق هم همین جریان
در کار اس��ت .این بار در الشرقاالوسط سعودی و
چند شبکه ماهوارهای عراقی همسو با تکفیریها،
زنان عراقی طعمه هوسرانی مردان ایرانی هستند و
آتش حقد و کینه ناموسی در عراق به علت ضعیف
بودن حکومت و وجود رقابتهای شدید سیاسی
میان جناحهای مختلف شیعیان ،با خشونت همراه
و حمالت به س��مت حشدالشعبی و در این روزها
اماکن دیپلماتیک ایران هدایت شدهاست .دمیدن
در آت��ش دعوای عرب و عجم هنوز پس از قرنها
بیشترین کارآیی را برای منافع بیگانگان در منطقه
دارد و در ح��ال حاضر ایج��اد یک بلوک متحد و
قدرتمند شیعی را هدف قرار داده است .عربستان
ب��ه جد در حال حمایت از گروههای مخالف ایران
در عراق اس��ت و در ای��ران هم گویا اصالحطلبان
و رسانههایش��ان از س��فره بیدریغ بنسلمان و
دالره��ای نفتیاش بینصی��ب نماندهاند .برخورد
قاطع با این خرابکاری عیان و هماهنگی غیراتفاقی
با منافع دش��منان کش��ور از وظایف دستگاههای
امنیتی و ش��ورای عال��ی امنیت ملی اس��ت که
متاسفانه ظهور و بروزی در فضای عمومی کشور
ندارد و به احتمال زیاد با یک تعلل و بیعملی در
این زمینه مواجه باشیم .رسانههایی که تخم نفرت
و کین��ه قومی میپراکنند بر اس��اس آنچه گفته
ش��د ،باید مورد بازخواست قرار بگیرند .البته تیغ
دول��ت در این زمینه برندگی خوبی دارد اما فقط
زمانی کار میکند که روزنامه «وطن امروز» علیه
س��عودی چیزی بنویس��د ،اگرنه برای رسانههای
اصالحطلب ،این تیغ بیش از حد کند مینماید.

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

@vatanemrooz

سالم وطن
66413942

حاال به محرم هم میرس��یم! عجله نکنید!
راس��تش از هر جنگ��ی بدتر همی��ن «جنگ
رس��انهای» است! شکس��ت در جنگ رسانهای
از آنج��ا که ایم��ان و امید و انگی��زه را از آدمی
میگیرد ،تلختر از هر شکستی است! ظاهرش آن
اس��ت که ما زمینی را و زمانی را به دست هیچ
دشمنی ندادهایم ولی انسان تهی از ایمان و امید
و انگیزه ،همان انسان تهی از حیات است! گمانم
وجه افتراق مرده از زنده ،بیش از آنکه در نفسی
باشد که مرده نمیتواند بکشد و زنده میتواند،
در ایمان و امید و انگیزه است! این سه را نداشته
باشی ،زنده هم باشی مردهای! و حاال بگو مردهای
متحرک! من البته بنا ندارم در این متن ،ش��عار
بدهم! بله! یأسآور است مشاهده دولتی که بیش
از اقتصاد ،درگیر سیاس��ت اس��ت و آخرش هم
وزیرش میگوید «همینی که هستیم!» اما خوب
است ببینیم این دولت را چه کسی سر کار آورده!
و بعضی نمایندگان را! و بعضی اعضای شوراها را!
تو وقتی کیلویی به امید رأی میدهی ،نخستین
قربانی همین امید اس��ت! با رأی به لیستی که
ن��ام امید را بر پیش��انی دارد ،لزوما امید حاصل
نمیشود! همچنان که رأی به کلید ،لزوما به باز
ش��دن قفلی منجر نمیشود! یک بخش مهم از
بدبختیهای ما این است که موسم انتخابات را
بدل میکنی��م به بیخودترین دوگانهها! و هیچ
حواسمان نیست که اصال و اساسا این انتخابات
برای چیس��ت! بهار  ۹۲و  ۹۶را یادمان نرفته که
ذیل بیربطترین دوگانهها با ماهیت کار اجرایی،
چگونه کار و عمل را فدای حرف و سخن کردیم!
مادام که ایام منتهی به انتخابات ،مباحث مرتبط
را به حاش��یه ببریم ،باید هم بخوریم به پس��ت
وزیری که در جواب اعتراض میگوید «همینی
که هستیم!» مضحک است! هدف آن است که
برای اجراییترین بخش کشور یعنی قوه مجریه،
رئیس انتخاب کنیم تا او با کمک همکارانش از
مشکالت معیشتی بکاهد و رونقی به کار و کارگر
و تولید و اقتصاد و صادرات بدهد اما ش��گفتا از
مباحثانتخاباتیمانکهکمترمتوجهامورمرتبط
است! و هیچ خیالمان نیست که بابا! رئیس برای
کرس��ی آزاداندیشی فالن دانشگاه نمیخواهیم
انتخ��اب کنیم! مرا بابت این صراحت عفو کنید
ام��ا این روزها اگر ک��م و بیش امیدمان ضعیف
است ،ناشی از عقل ضعیفمان در وقت انتخابات
است! وقتی در وقت انتخابات به همه چیز توجه
میشود اال چیزهای اصل کاری و همه حرفیزده
میشود جز حرفهای ضروری ،باید هم این باشد
وضعمان! و این محصول غلبه شور بر شعور است!
و احس��اس بر عقل! آخر آدم عاقل ،در هنگامه
گزینش یک راننده برای یک ماش��ین ،توجه به
تصدیق و تواناییها و تجارب گزینهها میکند یا
دنبال قاتل بروس لی در کرج میگردد؟! لذا هم
بای��د از مردم تمنا کنیم که متوجه عواقب رأی
خود باش��ند و هم باید به خودمان نهیب بزنیم
که چرا بعضا با «عدم ش��ناخت درست صحنه»
و «ورود نادرس��ت به انتخابات» به طرف مقابل
اجازه میدهیم دعاوی انتخاباتی را از موضوعات
مرتبط با حوزه کار قوه مجریه بکش��اند سمت
حاش��یهها! بس کن��م که این متن را ننوش��تم
برای این طعنهها! برای آن نوش��تم که بلکه در
انتخاباتهای بعدی ،اقال بهخاطر شکممان هم که
شده ،نه شکمی بصیرتافزایی کنیم و نه شکمی
رأی بدهیم! ما هر چه میکشیم ،از رفتار و گفتار
سطحی و بدون عمق است!
همین ج��ا وارد محرم ش��وم! در هر میدانی
که فتحی داش��تیم و مظهری از ایمان و امید و
انگیزه آفریدیم ،مدیون همین ماه هستیم! آری!
جز در مکتب عاش��ورا ،ما را هرگز این توان نبود
که از گردنه کربالی  ۵عبور کنیم و به خود کربال
برس��یم! اینکه امروز در منطقه مقاومت ،دست
برتر و باالت��ر را جمهوری اس�لامی دارد ،دقیقا
همان چیزی است که دشمن نمیخواست! قطعا
اگر ما نبرد منطقه را به آمریکا و اس��رائیل باخته
بودی��م و اجازه داده بودیم «خاورمیانه جدید» را
همانگونه که دوست دارند بسازند ،هرگز خبری
از امنیت این روزهای کشورمان نبود! و تو اگر از
قاسم سلیمانی راز این موفقیت را بپرسی ،حتما
اشاره به عاشورا خواهد کرد! و به کربال! و به همین
ماه محرم! اگر دانش��جوی ما در کربالی هویزه و
در نبرد تن و تانک ،حماسه میآفریند ،علت آن
اس��ت که شهید حس��ین علمالهدی در مکتب
علمدار کربال پرورش یافته بود! شهدای هستهای
هم! شهدای مدافع حرم هم! نترسیدن از تحریم
گ رسانهای ،نیز مجاهده تا آخرین
و تهدید و جن 
نفس ،درس محرم برای امروز ما هم هست!
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