حمله به آرامش استقالل به بهانه بازیکنی که
فصل قبل نیمکتنشین بود
با صفر گل زده و یک پاس گل!

بررسی تأثیر بازیهای رایانهای
بر حوزه آموزشهای تاریخی -سیاسی

سرگرمی
جنگنرم
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«وطنامروز» گزارش میدهد؛ چرا آمریکا در مواجهه با ایران هستهای ،راهی جز موافقت با ارائه تضمینهای اقتصادی ندارد

بایدن بیپلن!

تیترهای امروز
گزارش «وطنامروز» از  ۴دهه فعالیت ماندگار
حزباهلل در لبنان

 40بهار
مقاومت

هنری کیسینجر :واقعا هیچ جایگزینی برای حذف توان هستهای ایران وجود ندارد
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زلزله در بندر
لنگر انداخت

تولید
محورخلققدرت
صفحه 3

مشترکان پرمصرف  3درصد و کممصرف  64درصد
کل مشترکان گاز را شامل میشوند
پرمصرفها  6برابر کممصرفها گاز مصرف میکنند

یارانه   گاز
پرمصرفها
قطعمیشود
صفحه 5

صفحه 2

زلزله بازهم در هرمزگان؛ زلزله  6,3ریشتری در بندر خمیر
 ۵کشته و  93مصدوم برجا گذاشت

رئیسجمهور :پیشنویس سند جامع صنعت کشور
در حال نهایی شدن است

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
به زوجهای نیازمند هدیه داد

صفحه 6

(ره)

 ۴۰۰۰جهیزیه
هدیه    ازدواج
صفحه 4

گزارش

مردم کمکهای خود به زلزلهزدگان را
به شوراهای محلی تحویل دهند

روایت شهروند ایرانی که در زندان ابوغریب
توسط آمریکاییها شکنجه شد

بله؛ قربانی ایرانی بود!

گروه سیاس�ی :محمد بلندیان ،از ایرانیان در بند
زندان ابوغریب که توسط مأموران آمریکایی مورد
شکنجههای بسیار شدید قرار گرفته ،در قسمت
اخیر برنامه تلویزیونی «بدون تعارف» به تشریح
حقوق بشر آمریکایی پرداخت.
بلندیان با اش��اره به اینکه سال  ۱۳۸۲به قصد
زیارت عتبات عالیات رهسپار عراق شده بود ،بیان
داشت :بعد از چند روز که در کربال بودم ،به زیارت
حرمین کاظمین(ع) رفتم .آن زمان ،شبها حکومت
نظامی بود .چون هتل شام نداشت ،برای تهیه غذا
به مغازه روبهروی هتل رفتم که ناگهان تیراندازی
ش��د .سراسیمه بیرون آمدم که شرطههای عراقی
مرا دستگیر کردند .وی افزود :در بدو ورود با ضربه و
کتک ،پهلوی من را شکستند و بعد مرا به ابوغریب
بردن��د ۱۸ .ماه در اس��ارت بودم .بیش��تر زندانیان
ابوغری��ب بیگناهانی بودند که از خیابان و حتی در
خانه خود ربوده و به زندان آورده شده بودند .چند
ایرانی هم در ابوغریب بودند .این شاهد عینی زندان
ابوغریب اظهار داشت :در یکی از شبها هوا بسیار
سرد بود .صدای سگ شنیده میشد و سگها را به
سمت سلول آوردند .بعد از چند دقیقه من را بیرون
آوردند و لباسم را از تنم خارج کردند .بشدت ترسیده
بودم .هر چه فریاد میزدم فایده نداشت.
وی ادامه داد :یکی از س��گها به قدری به من
نزدیک ش��ده بود که آب دهان��ش به صورت من
میپاش��ید .او مرا گاز گرفت و رفت اما سگ دیگر
قس��متی از پایم را َکند .بع��د از چند دقیقه یکی
از مأم��وران آمریکایی پای من را بدون بیهوش��ی
بخیه کرد.
بلندیان با اش��اره به زجرهایی که در این واقعه
کشیده است ،ابراز داشت :هنگام بخیه زدن یکی از
مأموران آمریکایی روی سینه من با پوتین و چکمه
ایستاده بود .سختترین لحظات ،لحظهای بود که بعد
از بخیه مجبورم کردند سینهخیز تا انفرادی بروم ،در
حالی که کسی روی کمرم نشسته بود.
وی ب��ا اش��اره به فاجعه دردناک در ش��ب عید
سال  ۱۳۸۳در کمپهای ابوغریب ،گفت :ما داخل
کمپها بودیم و آن روز من اضطراب بسیار شدیدی
داشتم .چون تعداد نفرات در کمپها زیاد بود ،آنجا را
منفجر میکردند تا جمعیت کم شود .برای لحظاتی از
چادر بیرون آمدم تا اینکه ناگهان صدای انفجاری آمد.
وقتی بازگشتم تمام افراد داخل آن کمپ قطعهقطعه
شده بودند .این ایرانی در بند زندان ابوغریب تصریح
کرد :بعد از این حادثه ،مأموران آمریکایی به ما مشمع
دادند تا جنازههای قطعه قطعه شده را با دست جمع
کنیم و به آنها بدهیم .یک سرباز ژاپنی با دیدن این
صحنه بسیار متأثر شد و اشک میریخت اما در کنار
این سرباز ژاپنی  ۳سرباز زن آمریکایی بودند که با
لذت به بدنهای قطعه قطعه زندانیان نگاه میکردند
و هیچ رحم و عاطفهای نداشتند.

صفحه 4

عکس :مرتضیآخوندی ،فارس

توگو با «وطن امروز»:
رئیس جمعیت هاللاحمر در گف 

شلیک به ایرباس ،سیمای حقوق بشر آمریکایی
س�میرا جلیلی ۱۲ :تیر س��ال
یادداشت
 ۱۳۶۷است ،مصادف با  ۳ژوئیه
 .۱۹۸۸منطقه خلیجفارس سالها و البته روزهای سخت
و پرالتهابی را از سر گذرانده و شاهد اتفاقات تلخ فراوانی
بوده اس��ت ،جنگ آنقدر باال گرفت��ه که عراق و حتی
خود آمریکا شروع به حمله به ناوها و کشتیهای ایران
میکنند که به «جنگ نفتکشها» معروف شده است و
البته کشتیهای تجاری و غیرتجاری کشورهای حاشیه
خلیجفارس هم که عمال بیطرف نبودهاند ،از این قاعده
مستثنا نیستند.
امروز پرواز  ۶۵۵ایران ایر از مبدأ تهران ،توقفی کوتاه
در بندرعباس خواهد داشت و سپس به مقصد دوبی پرواز
میکند .همه چیز عادی به نظر میرسد.
س وینسنس»
البته گزارش شده ناو جنگی «یواسا 
متعلق به ارتش ایاالت متحده آمریکا وارد خلیجفارس
شده است.
هواپیمای ایرباس با  ۲۷دقیقه تأخیر ساعت  ۱۰و ۱۷
دقیقه صبح روز یکشنبه از بندرعباس حرکت کرده و به
مقصد دوبی به پرواز در میآید و در ارتفاع تعیین شده به
مسیر خود ادامه میدهد .رادارهای ناو وینسنس مستقر
در منطقه ،حضور یک هواپیما را تشخیص میدهند و
پیام صوتی مخصوص هواپیماهای جنگی را برای ایرباس
مسافری ارسال کرده و فرمانده «ویلیام راجرز» شخصا
دستور ش��لیک  ۲موشک به هواپیما را صادر میکند.
ناگهان هواپیما از صفحه رادارهای زمینی محو شده و
در آبهای خلیجفارس سقوط میکند .در نبود اطالع
از سرنوشت هواپیما ،برج مراقبت فرودگاه بندرعباس در
تماس با دوبی ،پیگیر سرنوشت پرواز  ۶۵۵میشود ولی
آنها اظهار بیاطالعی میکنند .بالفاصله س��تاد تأمین
استان هرمزگان وضعیت اضطراری اعالم و فعالیت خود
را آغاز میکند .با شناسایی دقیق محل سقوط ،بالگردها و
شناورها به موقعیت  ۲۶و  ۴۲عرض شمالی و  ۵۶درجه و
 ۳دقیقه طول شرقی اعزام میشوند ۲۹۰ .انسان بیگناه
سخنگوی هیاترئیسه مجلس
خبر
ب��ا اعالم خبر موافق��ت دولت با
افزایش  ۵۷درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی
مش��مول قانون کار ،گفت :افزایش حقوق بازنشستگان
دس��تگاههای اجرایی در روزه��ای آینده تعیینتکلیف
میشود .سیدنظامالدین موسوی ،سخنگوی هیاترئیسه
مجلس شورای اسالمی ،در مصاحبهای ضمن اعالم خبر
موافقت دولت با افزای��ش حقوق  57درصدی کارکنان
دس��تگاههای اجرایی مش��مول قانون کار گفت :پیش
از ای��ن هیات دول��ت ضریب افزایش حق��وق کارکنان
دس��تگاههای اجرایی را که مش��مول قانون کار هستند
 10درص��د اعالم کرده بود که این مصوبه با ایراد هیات

در آتش کینه و دشمنی آمریکا بر پهنه خلیجفارس در
خون خود میغلتند.
این خب��ر فقط بخش کوچک��ی از ابعاد مختلف و
گسترده ماجراست که شاید در بضاعت این یادداشت
نگنجد و طبیعتا ش��کافتن و درک ماهیت اصلی این
مساله از پرداختن به اتفاق مهمتر است.
اما ب��رای درک بهتر حادثه ،نگارنده معتقد اس��ت
خوانندگان محترم به تحقیق در این باره اهتمام بورزند،
زیرا بخش مهمی از تاریخ بحران در روزهای پایانی جنگ
تحمیلی است و سند متقن تمام مبارزات و علت دشمنی
آشکار ما با امپریالیسم آمریکاست.
حادثه سقوط ایرباس هر چند تلخ و صد البته ورقی
دیگر از جنایات بیش��مار آمریکا نسبت به کشورهایی
است که میخواهند روی پای خود بایستند اما باید با
نگاه کلیتری مساله را بررسی کنیم ،زیرا این نه نخستین
و نه آخرین زخمی است که آمریکا بر پیکره انسانیت وارد
کرده اما باید بدانیم ماهیت آمریکا چیست و راه مقابله
و پاشنهآشیل این ابرقدرت پوشالی را بیابیم و این یعنی
هیچ زورگویی دست برتر را همیشه ندارد و هیچ ضعیفی،
ضعیف ابدی نخواهد بود.
انقالب اسالمی و سقوط آمریکا در ایران

پیش از انقالب به خواست و سیاست آمریکا ،ایران
ژاندارم منطقه بود و حکومت پهلوی تمامقد به احترام و
تعظیم اراده آمریکا مشغول بود ،آن هم آمریکایی که از
ایران نجیب حق توحش مطالبه میکرد و شاه بسیار دیر
فهمید که سرمایه واقعی یک حکومت مردمش هستند.
اینچنین بود که انقالب رخ داد و طبیعتا میتوانس��ت
معیاری برای مب��ارزات آزادیخواهانه همه تفکرها در
اقصی نقاط جهان باش��د و خطری بزرگ برای آمریکا
و صهیونیسم حاکم بر اداره آن کشور محسوب میشد.
البته امام خمینی(ره) حجت را بر دوست و دشمن
تمام کرد و فرمود :آمریکا شیطان بزرگ است .یعنیای
همه مظلومان و ستمدیدگان جهان! حیات در مبارزه و

قیام است .تسخیر النه جاسوسی و باالتر از آن ،مقاومت
بیبدی��ل مردم قهرمان ایران در طول  ۸س��ال جنگ
تحمیلی ،به غرب و شرق نشان داد ما برای ماندن آمدهایم.
حفظ ح��دود مرزهای جغرافیای��ی ،محکی برای
خودمان بود تا مصداق آیه ش��ریف قرآن باش��یم که:
مپندارید کس��انی که گفتند ایم��ان آوردیم ،آزمایش
نمیشوند.
آیا دش��منی آمریکا با ما مربوط به انقالب اسالمی
است؟ خیر! مطالعه تاریخ میگوید کودتای  ۲۸مرداد و
حوادث قبل و بعد از آن ،دخالت آشکار این کشور را در
روند استقالل و تصمیمگیری آزادانه مردم هویدا میکند.
از نظر آمریکا ،ابنای بشر ،طفیلی و جنس دوم هستند
و ه��ر پرچم و فریادی به نام آزادی و هویت محکوم به
شکست است اما انقالب اسالمی مردم ایران گفت این
یک سنت پیشس��اخته متوهمانه از قدرتی است که
نمیداند ظلم هرگز دوام ندارد؛ هر قدر بزرگ ،هر قدر
وسیع و هر قدر بادوام ،روزی فرو خواهد ریخت.
آیا دشمنی آمریکا در جهان ،به ایران خالصه میشود؟
خیر! نبرد مفتضحانه در ویتنام ،کوبا ،ژاپن ،افغانستان،
ت در سراسر
عراق و قاره آفریقا و البته بس��یاری عملیا 
جهان ،میگوید ما با جهاندار نه که با جهانخوار طرفیم.
هر جا فریادی از درد و ظلمستیزی بلند شد ،فورا به آنجا
لشکرکشی کردند و هر نقطه و هر حکومت و هر شخصی
را که نفعی برایشان نداشته و ندارد از میان برمیدارند.
هر چند ظاهرا اینگونه است که آمریکا در بسیاری از این
عملیاتهای اشغال ،شکستخورده اما سادهانگارانه است
که فکر کنیم دیگر میرود که میرود .آنها آمدهاند که
بمانند و باید اثرات و کارهای اطالعاتی و پنهانی که به
لحاظ فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و مذهبی
میکنند ،مورد مطالعه قرار بگیرد ،زیرا آنها به دنبال دوام
خود هستند اما مایه خوشحالی است که بگوییم امروز دنیا
در حال پوستاندازی و بیداری و رهایی از پیله خویشتن
است ،زیرا همه درک کردهاند نیاز واقعی ،آگاهی است.

آیا سیاس��تهای آمریکا فقط منوط به کشورهای
جهان است؟ باز هم خیر! مطالعه تاریخ فتح آمریکا تا به
امروز نشان میدهد ما از ابتدا با یک استعمار و استثمار
برنامهریزی شده دولتی و حکومتی از جانب کشورهای
مختلف جهان روبهرو بودهایم ،تا آنجا که بومیان این قاره
را قتلعام کردند و بردهداری را رواج دادند و تاکنون هم
آشکارا و بدون شرمساری نژادپرستی میکنند و بارها
شاهد بودهایم که اقلیتهای نژادی و دینی چقدر مورد
تبعیض و ظلم هستند؛ نمونه بارز آن در رسانههای بزرگ
و البته صنعت فیلمسازی هالیوود هست.
آیا آمریکا دس��ت از سر ما برمیدارد؟ یقینا خیر! به
حادثه سقوط ایرباس بازگردیم ،میبینیم میدانند که
دروغ میگویند و میدانند که میدانیم دروغ میگویند
اما باز آش��کارا دروغ میگویند و شلیک موشک را یک
خط��ای راداری میدانند ،آن هم در یکی از مجهزترین
ناوهای جنگی دنیا .عذرخواهی نمیکنند و تنها به دادن
غرامت مالی بس��نده میکنند و به فرمانده ناو ،پس از
بازگشت از ماموریت ،مدال افتخار میدهند و همه اینها
مقابل چشم دنیا اتفاق میافتد .کشتن غیرنظامیها برای
آنها مثل یک تفریح و بازی کامپیوتری است که در آن،
جان انسان بهایی ندارد ،میدانید یعنی چه؟ یعنی ابایی
از جنایت ندارند ،چون میپندارند کسی را یارای مقابله
با آنها نیست.

آیا آمریکا واقعا یک ابرقدرت است؟ این قدرت پایدار
است؟ ما چه کنیم؟

میتوانم با درک و اس��تنتاج آنچه مطالعه کردهام
بگویم آمریکا یک کش��ور نیست ،بلکه مجموعهای از
اس��تعمارگران جهان است که چه در ابتدای تشکیل
کشور آمریکا و چه پس از آن ،به دنبال غارت و به چنگ
آوردن میراث تمدنها بودهاند و به زعم بنده این یک
دریوزگی است که بخواهی برای جبران نداشتههایت،
مدام به دس��تدرازی به همسایهها مشغول باشی .در
واقع با این غارتها آمریکا مثل آن پرنده جنگلی است

حقوق مشموالن قانون کار دستگاههای دولتی اصالح شد

افزایش حقوق کارمندان مثل کارگران

بررس��ی و تطبیق مصوبات دول��ت با قوانین در مجلس
مواجه شد و در نهایت دولت با نظر هیات تطبیق مبنی بر
افزایش حقوق  57درصدی کارکنان دستگاههای اجرایی
موافقت کرد .با این حال همچنان تکلیف افزایش حقوق
بازنشستگان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار
هستند ،مشخص نشده است و اظهارات اخیر سیدمسعود
میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه حاکی از این
است که با وجود نظر هیات تطبیق قوانین مبنی بر افزایش

حقوق  57درصدی بازنشس��تگان دستگاههای اجرایی،
هیات دولت همچنان بر مصوبه خود مبنی بر سقف افزایش
حقوق  10درصدی بازنشستگان اصرار دارد .سخنگوی
هیاترئیسهمجلس درباره روند قانونی رسیدگی به این
مصوبه به تسنیم گفت :روال قانونی اینگونه است که وقتی
دولت موضوعی را تصویب میکند ،آن مصوبه به عنوان
مصوبه بدوی به هیات تطبیق قوانین ارسال میشود و در
صورتی که از سوی هیات تطبیق ایرادی به مصوبه دولت

وارد نشود ،آن مصوبه به دستگاههای اجرایی ابالغ میشود
اما در صورت وجود ایراد ،آن مصوبه برای اصالح به دولت
ارجاع میش��ود .وی افزود :در این مرحله هیات دولت یا
ایرادات مطرحش��ده را اصالح میکند یا اینکه بر مصوبه
ابتدایی خود پافشاری میکند که در صورت اصرار دولت،
مصوبه بار دیگر به هیات تطبیق بازمیگردد .در نهایت
هیات تطبیق نیز نظر مشورتی خود را به رئیس مجلس
ارسال میکند و در نهایت رئیس مجلس است که نظر

که پرهای دیگر پرن��دگان را به خود وصل میکرد تا
زیبا ش��ود و همه پرندگان در نهایت پرهای خود را از
آن موجود ضعیف جدا کردند .با این وصف آمریکا یک
ابرقدرت نیست و اگر مردم دنیا پرهای به غارترفتهشان
در پیکره آمریکا را بشناسند و بدانند از قدرت آنهاست
که قدرت گرفته ،همه چیز تغییر میکند.
قدرت آمریکا پایدار است؟ خیر! آمریکا دچار افول شده
و رو به سقوط است و این امر جاری و اجتنابناپذیر است،
هر چند ممکن است به سرعت نور نباشد اما یقینا از خانه
عنکبوت هم سستتر است و درک این حقیقت ،نیازمند
بیداری ملتهاست .ما چه کنیم؟ ما راه خود را سالها
پیش آغاز و انتخاب کردهایم .انقالب ثابت کرد میتوانیم
و ما آنچه را که دیگران در مخیلهشان نمیگنجید محقق
کردیم .اینکه اکنون در جای درستی ایستادهایم یا نه هم
نیازمند مطالعه و پذیرفتن نقدها و نظرات و پیروزیها
و شکستهاس��ت ام��ا میدانم و میدانیم ب��رای ادامه
دادن ما مجبور هس��تیم قوی باشیم ،ایران قوی ،یعنی
ایرانی متشکل از ایمان ،سواد ،وحدت ،عشق به خاک،
آیندهنگری و ایس��تادگی .قوی باش��یم ،یعنی تاریخ را
مطالعه کنیم که هر ملتی تاریخ نخواند ناگزیر به تکرار
حوادث است.
قوی باشیم ،یعنی روی پای خود بایستیم

اگر نرمشی هست ،قهرمانانه باشد ،یعنی دست برتر
داشته باشیم و هیچگاه ذلیالنه آزادگی خود را به بهایی
اندک نفروشیم .قوی باشیم ،یعنی آمریکا دشمن اصلی
ما نیست ،دشمن واقعی ،خودمان هستیم اگر فراموش
کنیم چه راه صعبالعبوری را آمدهایم .ما میخواهیم همه
دنیا بداند هرگز شروعکننده جنگی نبودهایم و باز دنیا
بداند بر فراز خلیجفارس پرچم سرخی در اهتزاز است
و هرگز خونهای به ناحق ریخته آن روز تلخ و هزاران
شهید گلگونکفن را از یاد نمیبریم و اینجا منطقه ما
است و برای حفظ و حراستش شهید ساعت  ۱:۲۰دقیقه
جمعه ،نقشبند قلبهای ما تا ابد خواهد بود.
نهایی درباره نحوه اجرای مصوبه را به دولت ابالغ میکند.
موسوی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان
دستگاههای اجرایی ،عنوان کرد :هنوز نظر مشورتی هیات
تطبیق در این رابطه اعالم نشده است و احتماال در روزهای
آینده درباره این مصوبه نیز اطالعرسانی میشود .چندی
پیش هیات تطبیق مقررات ،مصوبه  ۱۰درصد افزایش
حقوق بازنشستگان را مغایر ماده  ۹۶قانون کار تشخیص
داده بود .شورای عالی کار افزایش حقوق بازنشستگان را
 ٣٨درص��د و دولت  ١٠درصد مصوب کرده بود .هیات
تطبیق ادله کمیسیون اجتماعی مبنی بر خالف بودن
این مصوبه هیات دولت را پذیرفت و بر اساس اصل ۱۳۸
قانون اساسی این مصوبه ابطال و به هیات دولت ارجاع شد.

