
ادعای مقام آمریکایی: 
 از حمله ایران به عربستان 

ممانعت کردیم
یک مقام آمریکایی مدعی شــد کــه ایران قصد 
حمله به عربستان را داشت که به احتمال زیاد به دلیل 
همکاری امنیتی میان ریاض و واشنگتن انجام نشد. به 
گزارش الخلیج آنالین، مک گورک، هماهنگ کننده 
شورای امنیت آمریکا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا 
در اظهاراتی در نشست امنیتی منامه مدعی شد که 
نیروهای آمریکایی یک تهدید قریب الوقوع از سوی 

ایران را رصد، با آن مقابله و از انجام آن ممانعت کردند.
    

توئیت وزیر خارجه آمریکا 
درباره حوادث مهاباد

وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توئیترش نوشت: 
بسیار نگران این هستم که طبق گفته ها، مقامات ایران 
در حال گسترش خشونت علیه معترضان، به ویژه در 
شهر مهاباد هستند. به گزارش ایسنا،  آنتونی بلینکن، 
افزود: ما در عین حمایت از مردم ایران، به پاســخگو 
کردن کسانی که در این کار نقش دارند ادامه می دهیم.

    
در بهشت زهرا روی داد؛

درگیری در مراسم ختم حمیدرضا روحی
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از خونریزی 
مغزی یکــی از انتظامات این ســازمان در پی حمله 
معترضان در مراسم ختم مرحوم حمیدرضا روحی خبر 
داد. به گزارش تسنیم، جواد تاجیک؛ در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: در پی تجمع تعداد معدودی برای 
اغتشاش در مراسم ختم مرحوم حمیدرضا روحی در 
بهشــت زهرا )س( و بر هم زدن آرامش خانواده های 
معزا و فحاشــی و حمله به مردم و مامــوران امنیت؛ 
یکی از همکارانم در انتظامات سازمان در اقثر برخورد 
سنگ های پرتاب شده از ســوی اغتشاشگران دچار 

شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شد.
    

سردار صفوی: 
این فتنه جمع می شود

مشاور رهبر انقالب گفت: آیا سپاه پاسداران و بسیج 
در این جریانی که شاهد هســتیم نمی تواند با علم و 
آگاهی ماجرا را زودتر جمع کند؟ من مطمئن هستم 
این جریان به تعبیر مقام معظم رهبری به زودی جمع 
می شود. به گزارش ایرنا، سیدیحیی رحیم صفوی در 
همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس،  اظهار 
کرد: این فتنه ها تمام می شود اما باز هم ممکن است 
ســراغمان بیاید. پس نباید بی توجه باشیم. ما باید 
مشکالت  مردم را حل کنیم و انقالب اسالمی آمده است 

که مشکالت مردم را حل کند.
    

گروسی:
 ایران مواد کافی برای داشتن 

بمب اتم را در اختیار دارد 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: در این 
سطح از تولید اورانیوم ]با این میزان خلوص[ ایران تا کنون 
مواد کافی برای داشتن بیش از یک بمب را در صورتی که 
بخواهد تولید کند، در اختیار دارد. اما هیچ گونه اطالعاتی 
نداریم که نشــان دهد ایران در حال حاضر یک برنامه 
هسته ای تسلیحاتی دارد. رافائل گروسی، در عین حال 
در گفت وگویی مطرح کرد که آژانــس اطالعاتی برای 

اثبات وجود برنامه هسته ای تسلیحاتی در ایران ندارد.
    

معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد
»مهرداد بذرپاش« 

جایگزین رستم قاسمی می شود
 معاون رئیس جمهور در پاســخ به سوالی درباره 
گزینه های پیشنهادی دولت برای جایگزینی رستم 
قاسمی گفت: تا این لحظه »مهرداد بذرپاش« گزینه 
اصلی برای تصدی وزارت راه و شهرســازی است. به 
گزارش ایرنا، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: تغییر 
وزیر راه و شهرسازی جدی اســت و قرار است دولت 
یکشنبه هفته آینده گزینه پیشنهادی را در نامه ای به 
مجلس معرفی کند. مهرداد بذرپاش هم اکنون ریاست 

دیوان محاسبات کشور را عهده دار است.
    

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 
شکایت از روحانی 

در دست بررسی است
رئیس کمیســیون اصــل ۹۰ گفت: شــکایت از 
رئیس جمهور سابق بواسطه مداخالت ارزی و مساله 
ضرر و زیان مردم در بورس در دســت پیگیری است و 
امیدواریم جلسات رسیدگی به صورت علنی در دادگاه ها 
بررسی شود. به گزارش ایرنا، نصراهلل پژمانفر دیروز در 
نشست خبری در مشــهد، افزود: بخشی از مشکالت 
موجود و همین آشوب ها و اعتراضات به مسائلی مانند 
اشتغال، مسکن و بی ارزش شدن پول ملی باز می گردد 

که از سال های قبل به وجود آمده است.
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 منابع عراقی، ابتدای هفته جاری 
اعالم کردند که پارلمان این کشور قرار 
است روز سه شــنبه یعنی امروز برای 
بررسی حمالت ایران و ترکیه به اقلیم 
کردستان عراق، جلســه غیرعلنی 

تشکیل دهد. 
پیش از تشــکیل این جلســه اما 
ســپاه پاســداران ایران در حالی که 
تنها یک هفته از آخرین حمله اش به 
اقلیم کردســتان عراق می گذشت، 
یکشنبه شب، برای سومین بار طی دو 
ماه اخیر حمله پهپادی و موشکی به این 
منطقه را تکرار کرد تا احیانا به پارلمان 
و مقامات بغداد این پیام را بدهد که اگر 
می خواهید روز سه شــنبه حمالت 
ایران را بررسی کنید، بدانید که ایران 

در این خصوص جدی است!
دولتمردان بغداد و مسئوالن اقلیم 
هر بار حمالت پهپادی و موشکی ایران 
به منطقه ُکردنشین عراق را محکوم 
کرده اند. مســرور بارزانی، نخســت 
وزیر اقلیم کردســتان آن را تعرض به 
حاکمیت اقلیم کردستان خوانده بود. 
این واکنش ها اما به نظر می رسد تاثیری 
در عزم سپاه ایران برای تار و مار کردن 
احزاب ُکرد مخالف حکومت ایران در 

عراق نداشته است.
این عــزم به حــدی اســت که 
آسوشیتدپرس ابتدای هفته نوشت 
ســردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه در ســفر هفته گذشته خود به 
عراق با مقامات بغــداد اتمام حجت 
کرده که اگر احزاب ُکرد را خلع سالح 
نکنند، تهــران در اقلیم کردســتان 

عملیات زمینی اجرا خواهد کرد!
بر خالف دفعات قبلی حمله این بار 
سپاه شبانه صورت گرفته است. روابط 
عمومی نیروی زمینی ســپاه دیروز 
درباره حمله شبانه سپاه پاسداران به 
اقلیم کردستان اطالع داد که در ادامه 

انهدام مقرها و مراکز توطئه، استقرار، 
آموزش و سازماندهی گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در 
اقلیم شمال عراق، برخی از مقرهای 
باقی مانده مزدوران استکبار جهانی 
از ساعات اولیه بامداد دوشنبه هدف 
»دور جدیــد حمــالت موشــکی و 

پهپادی« قرار گرفت. 
اطالعیه این نیرو اضافه کرده بود که 
در حمله اخیر مناطقی در عمق اقلیم از 
جمله جژنیکان، زرگوئیز و کوی سنجق 
مورد هدف قرار گرفته  اند. گفته می شود 
این مناطــق مقر حــزب کومله و در 
نزدیکی یکی از پایگاه های سنتکام در 
عراق است و شاید از همین روست که 
مایکل اریک کوریال، فرمانده سنتکام 
روز گذشته بالفاصله پس از شبیخون 
سپاه طی بیانیه ای آن را »غیرقانونی« 

خواند و محکوم کرد. 

 تجربه »اشرف«
احتماال بخشی از آنچه که به سپاه 
بابت حمالت به اقلیم کردستان عراق 
اطمینان می دهد، تجربه قرارگاه اشرف 
است؛ منطقه ای در استان دیاله عراق، 
نزدیک به مرز ایران که از اواسط دهه 
6۰، به ســکونتگاه اصلی مجاهدین 

خلق تبدیل شد. 
با سرنگونی صدام حسین و استقرار 
نیروهای آمریکایــی در عراق، تامین 
امنیت و کنترل اشــرف برای مدتی 
با آمریکا بود و ســپس به دولت بغداد 
واگذار شد؛ این واگذاری همزمان بود 

با آغاز نفوذ ایران در عراق. 
میزبانی دولت بغداد از مجاهدین 
نه تنها به هیچ وجه مانند دوران صدام 
حســین نبود، بلکه این قــرارگاه در 
سال های بعد چندین بار مورد حمله 
نیروهای نظامی عراق قــرار گرفت؛ 
عراقی که در حال دگردیسی از دشمنی 
هشت ســاله با ایران، به سوی پیوند 
برادرانه دو کشــور همسایه مسلمان 

پیش می رفــت و نزدیکی گروه های 
شــبه نظامی مانند کتائب حزب اهلل و 
عصائب اهل حق به سپاه قدس ایران 
نیز شاهد روشنی بر نفوذ ایران در عراق 

بعد از سقوط صدام بود. 
نهایتا آخرین حمله بــه اردوگاه 
اشرف در سپتامبر 2۰13 رخ داد که 
به ســه دهه ســکونت مجاهدین در 
عراق پایــان داد. آن زمان از جمعیت 
مجاهدین تنها حدود صد نفر در اشرف 
باقی مانده بودند که در حمله سپتامبر 

2۰13، 7۰ نفر آنها کشته شدند. 
سپاه پاسداران طی بیانیه ای ضمن 
اظهار خرسندی از این حمله، عامالن 
آن را فرزندان رشید مجاهدان شهیِد 
عراقی اعالم کرد. قرارگاه اشرف پس از 
این حمله تخلیه شد. کمتر از دو سال 
بعد، محل آن تبدیل به پایگاه نظامی 
ســپاه بدر، نیروی نظامی نزدیک به 

سپاه پاسداران ایران شد. 
شش سال پس از آن حمله نیز سردار 
حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه برای 
اولین بار اعالم کرد که حمله تمام کننده 
به اردوگاه اشرف، عملیات سپاه پاسداران 
ایران و در انتقام جویی بابت ترور شهید 

صیاد شیرازی بوده است. 

 سپاه دور جدیدی از حمالت را 
کلید زده است

جمهوری اسالمی ایران موفق به 

فروپاشی گروه مجاهدین در عراق شد 
و احتماال اکنون می خواهد با همان 
معادله به مقابله با احزاب ُکرد مخالف 
در عراق بپردازد. امــا این بار کنترل 
اوضاع با چالش سنگینی مواجه است؛ 
چالشی که حتی ممکن است عراق را 

به واکنش نظامی نیز وادارد. 
از دید نهادهای بین المللی و عراق 
اسناد مشخص و روشنی از اقدام عملی 
احزاب ُکرد علیه ایران که بتواند حمله 
نیروی نظامی ایران به اقلیم کردستان 
را توجیه کند وجود نــدارد. تاکنون 
هیچ نشانه ای از ســوی دولت بغداد 
و مقامات اقلیم کردســتان مبنی بر 
محدود کردن این احزاب دیده نشده 

است. 
در اطالعیه ها و اظهارات مقامات 
سپاه مکرر این موضوع تکرار می شود 
که علی رغم هشدارها، اقدامی از سوی 
مسئوالن عراق برای مهار احزاب ُکرد 
دیده نشده است. ســپاه تاکید کرده 
همین بی عملــی و بی اعتنایی عراق 
به هشدارهاست که ایران را ناگزیر از 

حمله نظامی کرده است. 
از شــواهد و قرائــن نیــز چنین 
برنمی آیــد کــه عــراق تصمیمی 
بــرای تغییر در موضع خود داشــته 

باشد. کسی نمی داند در پشت پرده 
دیدارهای قاآنی با مقامات عراقی چه 
گذشــته اما از تهدید حمله زمینی 
سردار چنین برمی آید که گفت وگو 
با دولت بغداد و اقلیم کردستان نتیجه 

مطلوبی نداشته است. 
از ســوی دیگر موقعیت ایران در 
داخل و خارج، اقتدار آن در چالش با 
کشورهای دیگر را تحت الشعاع خود 
قرار داده است. تحریم های گسترده 
سیاسی و اقتصادی علیه ایران و موج 
اعتراضات در داخــل، از قدرت ایران 
برای پیشــُبرد خواســته های خود 
در گفت وگو با دولت های همســایه 

می کاهد. 
نکته قابل تامل دیگر تشــکیکی 
است که بسیاری از تحلیلگران درباره 
تداوم نفوذ ایران در عراق وارد می کنند. 
به اذعان این تحلیلگران نشــانه های 
متعددی وجود دارند کــه حاکی از 
فاصله مواضع و سیاست های عراق از 
ایران هستند؛ از نزدیکی به عربستان 
گرفته تا عدم همکاری مشهود دولت 
و جریان های سیاســی عراق با ایران 
در جریان راهپیمایی اربعین امسال. 
موضع گیری هــای اخیر مقتدا صدر 
علیه ایران که پیشتر از متحدان تهران 

محسوب می شد را نیز باید به لیست 
این نشانه ها اضافه کرد.  واقعیت دیگر 
این است که دولت عراق تاکنون نشان 
داده تمایلی به ایجــاد یک چالش و 
درگیری نظامی با همسایه خود ندارد 
اما ادامه این وضعیت مشخص نیست 

کار را به کجا بکشاند. 
 حال باید دید ترکیب مالحظات 
بغداد برای دوری از تنش با همسایه و در 
عین حال پرهیز از تامین خواسته های 
ایران نسبت به احزاب ُکرد، منجر به چه 
تصمیمی در جلسه امروز پارلمان این 
کشور خواهد شد؛ تصمیمی که ممکن 
است نه تنها ضرب االجل های تهران را 
اجابت نکند، بلکه کشــور را وارد یک 

منازعه نظامی تازه کند!

سپاه در دور جدید حمالت به اقلیم کردستان، اربیل را هدف قرار داد؛

زهرچشم شبانه
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

کسی نمی داند در پشت 
پرده دیدارهای قاآنی با 

مقامات عراقی چه گذشته 
اما از تهدید حمله زمینی 

سردار چنین برمی آید که 
گفت وگو با دولت بغداد 

و اقلیم کردستان نتیجه 
مطلوبی نداشته است

سپاه پیش از جلسه 
امروز پارلمان عراق، 

یکشنبه شب، برای سومین 
بار طی دو ماه اخیر حمله 
پهپادی و موشکی به این 
منطقه را تکرار کرد تا به 

پارلمان و مقامات بغداد این 
پیام را بدهد که ایران در این 

خصوص جدی است!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تأکید بر اینکه همه کمک کنیم فضای اعتراضات از سیکل 
خشونت خارج شود، گفت: نیاز داریم هم گفتمان مردم را 
به سمت گفتمان اصالح طلبانه در چارچوب قوانین سوق 
دهیم و هم نظام را تشویق و ترغیب کنیم که پاسخی که به 

مردم می دهد پاسخ درخور و در شأنی باشد. جلیل رحیمی 
جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص 
»لزوم مدیریت چرخه خشونت در کشور و همچنین نظارت 
بر مسأله لباس شخصی ها که می تواند زمینه ساز سوءاستفاده 
از جانب ســودجویان به نام نیروهای امنیتی شود«، گفت: 
کشور در شرایط خاص و حساسی قرار دارد و نیاز داریم که 
هم حاکمیت هم مردم معترض و هم مردمی که حامی نظام 
هستند؛ با عقالنیت بیشتر و با نگاه به منافع و امنیت کشور 

رفتار کنند.
وی ادامه داد: اصالح امور برای هر نظام سیاسی، اجتماعی، 
اداری و فرهنگی به نظر من یک ضرورت اســت، االن شما 
می بینید هر نرم افزاری که تولید می شود، بعد از مدت زمانی 

)که در گذشته چند سال بود و االن به چند ماه رسیده(، نیاز 
به بروزرسانی دارد.

نماینده مردم تربت جام و تایباد تصریح کرد: از سوی دیگر 
سیاست ها، برنامه ها و ساختارهای نظام های سیاسی بر اساس 
نیاز مردم شــکل می گیرند و همین مردم اگر احساس نیاز 
برای تغییر داشته باشند، نظام ها باید خودشان را با نیازهای 
مردم هماهنگ کنند؛ اگر بخواهند دوام و بقا داشته باشند. در 
این پروسه که از یک طرف نیاز به اصالح است و از یک طرف 
ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی در برابر این اصالحات 

مقاومت می کنند، معموال چالش ها شروع می شود. 
عضو مجمع نمایندگان استان سیســتان و بلوچستان 
همچنین خاطرنشان کرد: خشونت در بیان و طرح مطالبات 
و درخواست اصالح در امور می تواند یکی از عوامل انحراف از 

مسیر اصلی باشد، چنانچه شما خشونت را در جامعه ترویج 
کنید، نه تنها امور اصالح نمی شود بلکه بدتر به سمت تنگ 
نظری، بسته شدن فضا و تعصبات بیشتر سوق پیدا می کند. از 
سوی دیگر اگر حکومت هم در مقابل هر اعتراض و خواسته ای 
خشــونت به خرج دهد نه تنها فضا را آرام نخواهد کرد، بلکه 
زمینه اعتراض بیشتر را فراهم می کند. در پاسخ به هر خواسته 
مردم، در پاسخ به تقاضای رفع مشکالت فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی نمی شود با خشونت رفتار کرد.
وی ادامه داد: االن این خشونتی که دارد ترویج می شود از 
یک طرف به ماموران امنیت و به کسانی که حافظ امنیت کشور 
هستند آسیب می زند و جان آن ها را به خطر می اندازد، آن ها 
فرزند این آب و خاک هستند، از سوی دیگر خشونت هایی که 
ما شاهدیم علیه مردم اتفاق می افتد از سوی بعضی از نیروهای 
حافظ امنیت چه انتظامی چه قوای دیگر آن هم قابل پذیرش 
نیست. نماینده تربت جام و تایباد افزود: به هر حال این آسیبی 
که به مردم می رسد، چه مردم معترض باشند، چه مردم منتقد 
باشند آسیب زدن به این ها و رفتارهای خشونت آمیز با این ها 

سیکل خشونت را تشدید می کند.

رحیمی جهان آبادی:

همه کمک کنیم فضای اعتراضات از سیکل خشونت خارج شود

گفت وگو

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در یادداشتی تلگرامی با عنوان 
»لحظۀ خداحافظی!« نوشت:

»بازتاب مطلبی که خطاب به حامد اسماعیلیون نوشتم، مرا 
نسبت به آیندۀ این کشور از هر جهت روشن کرد؛ گرچه پیش از 

آن هم، برایم کم و بیش روشن بود.
از فحاشی چارپاداری تا تهدید به قتل و تجاوزِ جنسی، بخشی 
از واکنش افرادی بود که در فضای مجازی و غیرمجازی به حمایت 

از آقای اسماعیلیون نثارم کردند.
من این سرزمین را سرزمین عطار و سنایی و مولوی و خیام و 
حافظ و سعدی می دانستم. هرگز فکر نمی کردم بخشی از مردم 
این سرزمین روزی به این نقطه برسند. حاال که رسیده اند، دیگر 
جای حضور من نیست. به هر حال، من هم از پوست و گوشت و 
خون و عصب ساخته شده ام. فشارها از همه سوست و من چنان 
تنها و غریب مانده ام که مرگ را بــر هموطنی با چنین افرادی 

ترجیح می دهم.
این لحظه، لحظۀ خداحافظی من با سیاســتی اســت که 
می خواهد با این شیوه و روش پیش برود. من این صحنه را ترک 
می کنم، چون هیچ رگــی در وجودم با آن ســنخیت ندارد و با 

سرتاسرش بیگانه ام.

از این به بعد، بر نوشتن کتاب هایم متمرکر می شوم و در این 
کانال نیز فقط در بارۀ تاریخ و امور انتزاعی می نویسم و کالمی از 
آنچه در این کشور می گذرد و خواهد گذشت، نخواهم نوشت. این 

تصمیم برگشت ناپذیر است.
اگر ممنوع الخروج نبودم و پاسپورت داشتم، برای مدتی به 
یاد دوران شکوفایی فرهنگ ایران، به سمرقند یا بخارا می رفتم و 
یا راهی عراق می شدم و به یاِد لحظه های غربت و مظلومیت علی 

در جوار مسجد کوفه ساکن می شدم.
با این همه، من عاشق وطنم هستم. برایش دعای خیر می کنم 

و این تنها کاری است که فعالً از دستم برمی آید.«
برخی فعاالن سیاسی به خداحافظی زیدآبادی از سیاست 

واکنش نشان دادند .

 لطفا محکم بمان!
عبداهلل گنجی  خطاب به او نوشت: »لطفا محکم بمان«.

به گزارش همشهری آنالین،    مدیر مسئول روزنامه همشهری 
در توئیتی یادآور شد:

»زیدآبادی مخالف مبنایی ج.ا و منتقد روشــی اپوزیسیون 
برانداز است. ما با او که اساس را قبول ندارد بارها گفتگو کردیم )در 

رسانه، دانشگاه، سیما( اما کسانی که صرفا اختالف روشی با او 
دارند صدها فحش رکیک نثار خود و خانواده اش کردند.

تا جایی که ترک نوشتن و تحلیل کرد. لطفا محکم بمان«

کاش ایشان هم مثل ما تحمل کنند
موضع وحید یامین پور، معاون وزیر ورزش و جوانان نیز در 
مورد این خداحافظی چنین بود: »آنچه از فحاشی و تهدید در 
این روزها جناب زیدآبادی را رنجانده، ما از سال۸۸ تا االن از طرف 
برخی هم قبیله ای های او تجربه کرده ایم. حاال دشمن مشترک 
داریم؛ کاش ایشان هم تحمل کنند.  بودن امثال ایشان به رفع 
انسداد کمک میکند.  سیاسِت نیســت انگارِ بی رحم است که 

اینچنین گفتگو را ممتنع می کند.«

دریغ است که احمد عزیز ننویسد !
عطااهلل مهاجرانی هم در این زمینه نوشت:

 به روایت جالل الدین بلخی:
 گفت از بانگ و عالالی سگان/  هـیچ واگردد ز راهی کاروان؟

 یا شب مهتاب از غوغای سگ/  سست گردد بدر را در سیر تگ؟
 مه فشاند نور و سگ عوعو کند/   هر کسی بر طینت خود می تند

 نیست خفاشک عدوی آفتاب/   او عدوی خویش آمد در حجاب
 به امید حضور احمد !

»فحش باد هواست«
همچنین کانال تلگرامــی روزنامه فرهیختگان در مطلبی 
طعنه آمیز به خداحافظی این فعال سیاسی از عرصه سیاست 

چنین واکنش نشان داد:
»احمد زیدآبادی کــه پیش تر شــعارهای رکیک برخی 
در دانشگاه شــریف را اینطور توجیه کرده بود که »فحش باد 
هواست« و دلیلی برای ناراحتی یا اقدام طرف مقابل نمی دانست 
حاال خودش گرفتــار جماعت برانداز فحاش شــده و چنان به 
 ستوه آمده که نوشــته »مرگ را بر هموطنی با چنین افرادی 

ترجیح می دهم.«

بازتاب »خداحافظی بی بازگشت« زیدآبادی از سیاست
گزارش


