
گزارش
دولت ترامپ چگونه با مدیریت بحران خود 

امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته است؟

 ویروس کاخ سفید
مدیریت کرونا

ثمان�ه اکوان: ویروس کرون��ا در طول بیش از 3 
ماهی که در آمریکا در حال جوالن دادن اس��ت، 
بارها سعی کرده راه خود را به کاخ سفید باز کند. 
با این حال با گسترش یافتن این ویروس و مهار 
نشدن آن در داخل خاک آمریکا، هر روز بر احتمال 
اینکه سرانجام روزنه ای باز شده و ویروس بتواند به 
اتاق بیضی کاخ سفید راه پیدا کند، افزوده می شود. 
طی چند روز گذشته با گرفتار شدن پیشخدمت 
شخصی ترامپ، »کیتی میلر« سخنگوی مایک 
پنس و دستیار شخصی ایوانکا ترامپ به بیماری 
»کووید-19«، احتمال اینکه کرونا سرانجام راهی 
برای آلوده کردن کل کاخ سفید پیدا کرده باشد، 
باال رفته است. آلودگی کاخ سفید و ساکنان آن 
به ویروس کرونا البته در مقایسه با آنچه در جامعه 
آمریکا می گذرد، مسأله چندان عجیبی هم نیست. 
دولت ترامپ در حالی این روزها مشغول مبارزه 
با رس��انه ها و دموکرات ها برای باز کردن دوباره 
ایالت هاست که هر روز نه تنها بر تعداد بیماران و 
قربانیان کرونا در این کشور افزوده می شود، بلکه 
پیش بینی های دولتی درباره میزان قربانیان نیز هر 
روز دچار تغییر و تحول شده و افزایش عجیبی پیدا 
می کند. در شرایطی که ترامپ به رسانه ها اعالم 
کرده بود در صورتی که تعداد قربانیان کرونا زیر 
100 هزار نفر باشد عملکرد دولت خوب ارزیابی 
می شود، هم اینک تعداد این افراد به 80 هزار نفر 
رسیده و کارشناسان اپیدمولوژیست در گفت و گو 
با »س��ی ان ان« بیان کرده اند پیش بینی شان با 
روند کنونی این است که 137 هزار آمریکایی تا 
ماه آگوست امسال یعنی میانه تابستان جان شان 
را به خاطر ابتال به این بیماری از دس��ت بدهند. 
اس��کان یافتن کرونا در کاخ س��فید آن هم در 
روزهایی که تعداد قربانیان آن هر روز در شهرهای 
مختلف آمری��کا افزایش می یابد، عالوه بر اینکه 
نش��ان می دهد پروتکل های بهداشتی حتی در 
درون کاخ سفید نیز رعایت نمی شود، بیانگر این 
اس��ت که روایت کاخ سفید از کرونا اساسا دچار 
خدشه زیادی است. دولت ترامپ که این روزها به 
فرمانداران ایالت های مختلف و همچنین رسانه ها 
فشار می آورد که زمینه برای بازگشایی ایالت ها را 
فراهم کنند، حاال با آلوده شدن به ویروس کرونا 
نشان داده است نه تنها نمی تواند آمریکایی ها را 
از این بیم��اری در امان نگه دارد، بلکه در ایمن 
ساختن خود نیز با مشکالت زیادی رو به رو است. 
البته این تنها س��اکنان کاخ سفید نبوده اند که 
با ویروس کرونا چش��م در چشم شده اند. دکتر 
آنتونی فائوچی، رئیس مرکز آلرژی و بیماری های 
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 »وطن امروز« دالیل دولت برای محدود کردن معامالت
در روش مستقیم را بررسی می کند

 رئیس قوه قضائیه درباره نقش ساز و کارهای ناسالم 
در بروز داللی و اخاللگری گفت

روحانی در اقدامی ناگهانی رضا رحمانی را برکنار کرد؛ رحمانی با انتشار نامه ای فاش کرد از سوی محمود واعظی مورد تهدید قرار گرفته بود

  عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا 
 در گفت وگو با »وطن امروز«:  هیچ منطقه ای 

در ایران بی خطر نیست

  مشاور کاخ سفید: نرخ بیکاری در آمریکا
 به باالی 2۰ درصد می رود

بازگشایی مساجد برای شب های احیا

سیدمحمدجواد هاشمی نژاد: با 
پیروزی انقالب اس��المی ایران، 
بسیاری از گروهک ها که ماهیت اسالمی نظام جدید 
را برنمی تابیدند، خیلی زود در مقابل آن موضع گیری 
کردند. بعضی از این گروه های سیاسی با پیش گرفتن 
مشی مسلحانه به منظور باج گیری از نظام حاکم، دست 
به اسلحه برده و به اقدامات تروریستی متوسل شدند. 
البته حضور مردم در صحنه و حمایت مؤمنانه آنان از 
نظام اسالمی، همه گروهک های تروریستی را منکوب 
کرد. از جمله این گروه های تروریستی، سازمان مجاهدین 
خلق یا همان منافقین بود که از روزهای اول پیروزی 
انقالب با در پیش گرفتن چهره منافقانه به باج خواهی 
و کارشکنی در مسیر حرکت نظام پرداخت. این گروه 
در نهایت با صدور اعالمیه ای سیاسی- نظامی در خرداد 
1360 به صورت آشکار و گسترده دست به اسلحه برده 

و مقابل خواست و اراده ملت ایران ایستاد. 
ناکامی منافقین برای حضور در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی جامعه در چند انتخابات انجام شده و ناتوانی 
آنان برای همراه سازی مردم با خود، کینه و نفرت شان از 
مردم و مسؤوالن نظام را در پی داشت که آن را با انجام 
عملیات تروریستی خشونت بار به منصه ظهور گذاشتند. 
هر چند ترورها توسط منافقین از همان اولین روزهای 
پس از پیروزی انقالب در اشکال گوناگون شروع شده 
بود اما پس از ماجراجویی 30خرداد این گروهک، شکل 
گسترده و خشونت باری به خود گرفت. منافقین به دلیل 
نفوذ افراد خود در مناصب مختلف نظام، کش��ور را در 
سال 1360 آماج اقدامات ایذایی خود قرار دادند. تقابل 
نیروهای امنیتی نظام برای منافقین بسیار سهمگین 
و خردکننده بود؛ ضربه بزرگ به مرکزیت تش��کیالت 
منافقین 19بهمن1360 که منجر به هالکت موس��ی 
خیابانی، فرمانده جوخه های ترور در داخل کشور و فرد 
دوم گروهک نفاق ش��د، برای ادامه حیات تروریستی 
این گروهک در داخل کش��ور بسیار تعیین کننده بود. 
در واقع خط خروج از کش��ور برای اعضای منافقین از 

همین زمان مطرح شد. 
س��ال 1361 ب��رای منافقی��ن بس��یار ناگ��وار و 
مضمحل کننده رقم خورد. ضربه هولناک به تشکیالت 
اجتماعی منافقین، که تحت نظارت محمد ضابطی از 
سران ارشد منافقین بود، تقریبا تمام کادرهای اصلی 
آن را از بین برد. متعاقب آن مرداد همان س��ال ضربه 

نهایی به بخش روابط منافقین که خط ترور را در کشور 
پی گرفته بود، آنان را از ادامه حضور س��ازمان یافته و 
برنامه ری��زی برای ترور تا حدود زیادی بازداش��ت؛ هر 
چند ترورهای بی هدف به منظور ایجاد فضای ناامن آن 
هم در شرایط جنگی کشور، همچنان از سوی منافقین 
پیگیری می شد. بر اساس آمارهای موجود، اوج ترورهای 
منافقین در سال های 60 و 61 بوده است. سال 62 تنها 
3 مورد، س��ال 63 تعداد 22 مورد و در سال های 64 و 
65 هر کدام 10 ترور در اس��تان تهران رخ داده است. 
طی سال های بعد از 65 به دلیل متالشی  شدن بخش 
بزرگی از شبکه ترور منافقین، آمار ترورها کاهش جدی 
می یابد و در هر سال به کمتر از عدد انگشتان یک دست 
نمی رسد. )سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، ج3، 

تهران، دفتر مطالعات و پژوهش های سیاسی، 1385(
  اقدامات تروریستی سال 64

سال 1364 تشکیالت منافقین با مسائل و مشکالت 
چندی درگیر بود. علی اکبر راستگو از مسؤوالن جداشده 
منافقین در خاطرات خود به این نکته اش��اره کرده و 
می نویس��د: »... 3 س��ال و اندی بود استراتژی مبارزه 
مسلحانه در شهرها به بن بست رسیده بود، در همین 
راستا س��رنگونی کوتاه مدت حکومت اسالمی نیز به 
پرسش گرفته شده بود. عملیات درون شهری به صفر 
رس��یده بود، تیم هایی که از کردس��تان به شهرها و 
مشخصا تهران اعزام می شدند، هنوز به محل مأموریت 
نرس��یده، لو رفته، دستگیر یا نابود می شدند. اعضای 
س��ازمان تحلیل های سازمان را از اوضاع داخلی ایران 
دیگر قبول نداش��تند، همین به پرسش گرفته  شدن 
اس��تراتژی س��ازمان، تنش هایی را در درون سازمان 
ایجاد ک��رده بود...« )مجاهدین خلق در آیینه تاریخ، 
علی اکبر راستگو، مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران، 
1390( گروهک منافقین درگیر موضوع بسیار سختی 
شده بود. اگر همچنان شکست های پی درپی استراتژی 
مبارزه مس��لحانه ش��هری ادامه می یافت و علل آن 
مشخص می شد، ناچار انگشت اتهام بالفاصله و به طور 
مشخص به سوی مسعود رجوی به  عنوان تئوریسین 
و مدافع سرس��خت مبارزه مسلحانه نشانه می رفت. 

بنابراین رهبری تشکیالت منافقین نیاز به یک عمل 
بزرگ )تروریستی( را در این شرایط بیش از هر چیز 

دیگری درک می کرد. 
از ط��رف دیگر واقعیت این بود که منافقین پس از 
سال 60 حرکت آرام خود را به  منظور عزیمت به عراق 
شروع کرده بودند و در سال 1364 حضور قابل توجهی 
در عراق داشتند، به گونه ای که سال بعد از آن سرکرده 
منافقین از پاریس به عراق عزیمت کرد و با اجازه صدام 
پایگاه های چندی در اختیار این گروهک در خاک عراق 
قرار گرفت. بنابراین الزم بود در شرایط جنگی که رژیم 
بعث عراق در تنگنا قرار گرفته بود، منافقین با توسل به 
اقدامات تروریستی و تضعیف روحیه رزمندگان ایرانی، 
در خوش خدمتی به رژیم بعث عراق سنگ تمام بگذارند.

عامل دیگری که در ش��روع اقدامات تروریستی در 
س��ال 1364 قابل تعمق و توجه است، موضوع انقالب 
ایدئولوژیک است. ازدواج خارج از عرف و شرع مسعود 
رجوی با همس��ر مهدی ابریشمچی به نام مریم قجر 
عضدانلو که از س��ال 63 مطرح بود، سال 64 به انجام 
رسید. این ماجرا زمزمه های نارضایتی اعضا را موجب 
شده بود. بنابراین از دید شخص مسعود رجوی، در چنین 
شرایطی وقوع یک عملیات تروریستی در اندازه ای که 
بتواند با ایجاد موج و فضاسازی، اذهان عناصر نفاق را 

منحرف سازد، بسیار مورد نیاز بود. 
  انفجار در خیابان ناصرخسرو

مجموعه عل��ل و عوامل فوق، باعث ش��د منافقین 
برای چند اقدام تروریس��تی قابل توجه در داخل کشور 
برنامه ریزی کنند. متعاقب چند برنامه تروریستی دیگر- 
که در بعضی موارد قبل از اقدام کشف و خنثی شدند- 22 
اردیبهشت ماه 1364 ساعت 8:15 صبح، در ابتدای کوچه 
مروی واقع در خیابان ناصرخسرو بمب کار گذاشته  شده 
در صندوق عقب یک پیکان کرمی رنگ انفجار شدیدی 
را موجب شد. این بمب که مکانیزم عمل آن از نوع زمان 
الکترونیکی و با قدرت تخریبی 50 پوند تی ان تی بود، باعث 
ویرانی و آتش سوزی یک ساختمان دو طبقه و یک کارگاه 
تولیدی پوشاک شد. در این حادثه 9 نفر و به روایتی دیگر 
14 نفر )خبرگزاری میزان( از هموطنان بی گناه به شهادت 

رسیدند و 45 نفر مجروح شدند. همچنین 15 دستگاه 
اتومبیل و یک دس��تگاه اتوبوس شرکت اتوبوسرانی در 
آتش سوخت و به 25 مغازه نیز آسیب وارد آمد )پایگاه 

خبری  � تحلیلی هابیلیان(.
این اقدام ددمنشانه منافقین در یکی از پرترددترین 
خیابان های تهران و در ساعات ابتدایی روز، عمق کینه 
و خباثت آنها را مشخص کرد. البته بر اساس اطالعات 
به دست آمده و اعالم وزیر وقت اطالعات حجت االسالم 
 والمس��لمین محمدی ری ش��هری، عامالن انفجار در 
ناصر خس��رو ابتدا قصد داش��تند بمب را جای دیگری 
منفجر کنند اما سرانجام آن را در خیابان ناصر خسرو 
در یک ماشین که به صورت دوبله پارک شده بود، رها 
می کنند و آنجا منفجر می ش��ود. )روزنامه جمهوری 

اسالمی 1364/2/25(
منافقین به س��رعت برای ف��رار از زیر بار این اقدام 
تروریس��تی، بیانیه ای مجهول تح��ت عنوان گروهک 
»آریا« در روزنامه های کویتی »السیاس��ه« و »االنباء« 
منتش��ر کردند که طی آن گروهک سلطنت طلب آریا 
مسؤولیت این انفجار را به عهده گرفته بود. اما تحقیقات 
دستگاه های امنیتی نظام مطالب جدی تر و واقعی تری 
را عنوان می کرد. وزیر وقت اطالعات با بیان اینکه مواد 
 منفج��ره به  کار رفته در این حادثه از عراق و توس��ط

3 نفر از عناصر منافقین به داخل کشور منتقل شده، بیان 
داشت: »گروه آریا که مسؤولیت انفجار اخیر ناصر خسرو 
را بر عهده گرفته یک گروه پوشالی و خیالی است و وجود 
خارجی ندارد و این منافقین، سلطنت طلب ها و رژیم 
عراق هستند که با همکاری هم دست به این جنایات 
می زنند. تمام بمب گذاری ها در نماز جمعه تهران، ناصر 
خسرو، خیابان دلگشا و تعدادی از بمب گذاری های دیگر 
که قبل از انفجار کشف و عوامل آن دستگیر شدند، در 
رابطه با همکاری رژیم عراق با منافقین و سلطنت طلب ها 
جهت خسته  کردن مردم و پذیرش صلح تحمیلی بوده 
اس��ت«. )روزنامه جمهوری اس��المی 1364/2/25 و 

روزنامه اطالعات 1364/2/25(
  نتیجه اقدام تروریستی منافقین

اقدام تروریستی منافقین باعث هوشیاری و تمرکز 

بیش��تر نیروهای اطالعاتی شد، به گونه ای که کشف 
خانه های تیمی آنان و دس��تگیری گس��ترده عناصر 

تروریست منافق را به دنبال داشت. 
بر اس��اس مصاحبه وزیر وقت اطالعات پس از این 
اقدام تروریستی، به  دنبال ضربه ای که منافقین در تهران 
خوردند، در مجموع 2 واحد عملیاتی از منافقین منهدم 
شدند که در این رابطه در یک تیم 6 نفر دستگیر و 2 
نفر معدوم و در تیم دیگر 4 نفر دستگیر شدند. همچنین 
اسلحه و مهماتی که از این عملیات ها کشف شد شامل 
نارنجک 14 عدد، س��الح کمری 4 قبضه، اس��لحه ژ3 
و ی��وزی و تعداد زیادی مواد منفجره و یک دس��تگاه 
آر پی جی 7 بود که قرار بود با آن خبرگزاری جمهوری 
اس��المی را مورد اصابت قرار دهند. در همین زمان در 
شهرستان ها نیز 26 خانه تیمی و 6 مغازه پوششی متعلق 
به شبکه نفاق در استان های مختلف کشور کشف شد 
و تعدادی در این رابطه دستگیر شدند. )روزنامه کیهان 

)1364/2/24
حرکت مذبوحانه منافقین بیش از آنکه نتایج قابل 
توجهی برای آنان به همراه داشته باشد، با اضافه شدن 
این اقدام تروریس��تی به سیاهه عملکرد آنان، بیشتر 
باعث ابراز انزجار و خش��م مردم از تشکیالت منافقین 
شد. در واقع بس��یاری از ترورهای گروهک نفاق فاقد 
ارزش عملیات��ی بوده و صرفا در چارچوب اس��تراتژی 
ترور و ایجاد فضای رعب و فعال کردن عناصر نفاق در 
داخل ایران و بهره برداری سیاسی � نظامی منافقین در 
عراق تفسیر شده اس��ت. از این تاریخ به بعد اقدامات 
تروریس��تی در داخل کش��ور بس��یار محدود شد و با 
حضور مسعود رجوی در عراق، بیشتر فعالیت گروهک 
نفاق از استراتژی درگیری مسلحانه شهری و خط ترور، 
به تش��کیل ارتش و آموزش نفرات به منظور حضور در 
خطوط مقدم جبهه های نبرد تغییر یافت؛ سرانجامی 
که به نبرد مرصاد و کشته شدن تعداد زیادی از عناصر 
گروهک منافقین در مرداد1367 انجامید. اگر نیروهای 
نظامی و امنیتی ایران در سال های آغازین دهه 60 خانه 
به خانه و کوچه به کوچه دنبال تروریست های منافق 
می گشتند، مرداد 1367 خود منافقین به فضل و یاری 
خداوند به صورت یک جا گرد هم آمدند تا تقاص اقدامات 
تروریستی خود در به خاک و خون کشیدن ملت ایران 

را در طول سال های گذشته پس دهند.
*دبیرکل بنیاد هابیلیان

واکاوی انفجار تروریستی توسط منافقین در خیابان »ناصر خسرو«ی تهرانیادداشت

کمین گرگ ها
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 به دنبال بروز حادثه برای شناور کنارک
  در دریای عمان 19 نفر از دریادالن

عروجدریادالنارتش نیروی دریایی ارتش  به شهادت رسیدند


