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چگونگی وضعیت حاکم در روابط جمهوری اسالمی 
ایران و آمریکا همچنان از اصلی ترین مس��ائل جهانی 
است در حالی که برخی محافل رسانه ای و سیاسی بر 
این عقیده اند که ه��ر تحولی در این حوزه می تواند بر 

بسیاری از مسائل منطقه ای و جهانی تاثیرگذار باشد. 
نگاه��ی ب��ر رون��د تح��والت ج��اری در قبال 
مباحث ای��ران و آمریکا طی ماه های اخیر نش��انگر 
تش��دید تحرکات ضدایرانی آمریکاس��ت که دامنه 
آن را از تحری��م گرفته ت��ا تهدید به گزینه نظامی و 
براندازی نظام می توان مشاهده کرد. قابل توجه آنکه 
آمریکایی ها در حالی از مذاکره سخن گفته اند که 12 
شرط را برای این کار اعالم کرده اند که نتیجه نهایی 
آن بران��دازی نظام و س��لطه آمریکا بر ایران اس��ت. 
آمریکایی ها با فضای عملی��ات روانی حتی تا دامنه 
ادع��ای اعزام نیرو به منطقه علیه ایران پیش رفتند 
که نگاهی ریش��ه ای به مواضع آمریکا و واکنش های 

ایران نکاتی قابل توجه را آشکار می سازد.
نخس��ت آنکه آمریکایی ها بر این ادعا بودند که 
به دنبال گزینه مذاکره هستند و حتی میانجی گران 
را نی��ز در نظر گرفته اند. آنها آم��دن ایران پای میز 
مذاک��ره را مطرح کرده اند در حال��ی که هدف آنها 
از مذاک��ره ادعای��ی نمای��ش اقتدارش��ان مبنی بر 
تسلیم س��ازی ایران در برابر زبان زور و تهدید بوده 
اس��ت. آمریکایی ها می دانند تا زمانی که مذاکره ای 
ش��کل نگی��رد آنها نمی توان��د سیاس��ت تحریم را 
اجرایی س��ازند و جهان پذیرن��ده زیاده خواهی آنها 
نیست لذا تمام طراحی خود را بر اصل آوردن ایران 
پای میز مذاکره اس��توار کرده اند. یکی از مهمترین 
اقدامات آمریکایی ها بهره گیری از سر »آبه شینزو« 
نخست وزیر ژاپن به ایران بود چنانکه موضوع حامل 
پی��ام ترامپ بودن آقای »آبه« مطرح ش��د. واکنش 
رهبر انقالب مبنی بر استقبال از روابط تهران توکیو 
و رد قاطع پیام ترامپ و تاکید ایشان بر عدم مذاکره 

با آمریکا عمال شکست طرح واشنگتن را رقم زد.
دوم آنکه آمریکایی ها پس از شکست سناریوی 
تسلیم سازی سیاسی به جنگ روانی اتهام زنی روی 
آوردند. در حادثه ای مشکوک دو نفتکش که اتفاقا 
متعلق به ژاپن بوده اند در دریای عمان - همزمان با 
حضور آبه در تهران-، هدف قرار گرفتند. آمریکایی ها 
و البته برخی اروپایی ها در کنار س��عودی، امارات، 
بحرین و صهیونیست ها جنگ رسانه ای گسترده ای 
را به پا کردند تا چنان وانمود سازند که این اقدام از 
سوی جمهوری اسالمی صورت گرفته است. پومپئو 
وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که عملیات نفتکش ها 
بسیار ماهرانه و پیچیده بود و لذا کار ایرانی هاست. 
آمریکایی ها حتی برای ب��از کردن پرونده ایران در 
ش��ورای امنیت نیز تقال کردند ام��ا در نهایت این 
پروژه نیز با هوش��یاری جمهوری اس��المی و وارد 
نش��دن به عرصه مذاکره ناکام ماند و آنها نیز هیچ 
سندی علیه ایران نتوانستند ارائه نمایند و جهان بر 

واهی بودن ادعاهای آنان پی برد. 
س��وم آنکه آمریکایی ها بر این تصور بودند که 
خروجشان از برجام با واکنش ایران همراه نمی شود 
و تهران چاره ای جز پذیرش زیاده خواهی آنها نخواهد 
داش��ت. مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر 
تعلیق گام به گام تعهدات برجامی براساس بندهای 
26 و 36 برجام اولین گام تهران برای شکستن این 
روی��ا بود. آمریکایی ها باز هم بر این تصور بودند که 
اقدام ایران موضوعی لفظی اس��ت و پشتوانه عملی 
ندارد حال آنکه 27 خرداد، تمام محافل رس��انه ای 
جه��ان از روند تعلیق تعهدات برجام��ی ایران آگاه 
و تهران رس��ما افزایش ذخیره اورانیوم غنی س��ازی 
ش��ده اش را به رخ جهانیان کشید تا شکستی دیگر 

به آمریکا و سیاسی تهدید و ارعابش تحمیل شود.
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تجارت دالری با طعم های مختلف

ریابکوف:
 اروپا به وعده هایش عمل نکند
به ایران کمک می کنیم

مع��اون وزیر خارجه روس��یه تاکی��د کرد در 
صورتی که اروپایی ها به وعده هایشان عمل نکنند، 
مس��کو در زمینه فروش نف��ت و تراکنش مالی به 

ایران کمک خواهد کرد.
س��رگئی ریابک��وف از هم��کاری کش��ورش با 
ای��ران در صورت عملی نش��دن وعده های اتحادیه 
اروپا خبر داد. وی گفت: روس��یه ب��ه ایران کمک 
خواهد کرد ک��ه نفت خود را همانند دوره پیش از 

تحریم های نفتی آمریکا بفروشد.
ریابک��وف در مورد عواقب اقدامات نس��نجیده 
آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران به واش��نگتن 
هشدار داد. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین 
گف��ت که آمری��کا عامدان��ه به افزای��ش تنش های 
خطرناک در اطراف ایران دامن می زند و ش��رایط را 

به سمت جنگ سوق می دهد.
همچنین کاخ کرملین اعالم کرد رئیس جمهوری 
روس��یه به زودی در یک نشست مشترک با اعضای 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل، تنش ه��ای اخیر در 
منطق��ه خلیج فارس را مورد بررس��ی قرار می دهد. 
والدیمیر پوتین روز پنجش��نبه در سخنانی تصریح 
ک��رده بود که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران برای 

مهر منطقه فاجع ببار خواهد بود. 

خبر یک

جشنواره فیلم کودکان، مسافری سرگردان!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

دنیای هنر هفتم این روزها با فستیوال ها و جشنواره های 
متعددی پیرامون فیلم و سینما دمساز است که تعداد فراوانی 
از آن ها س��ابقه ای بیش از یک قرن دارد که هر کدام مس��یر 
متف��اوت خود را ط��ی می نماید اما در یک مس��ئله بااهمیت 
اتفاق نظ��ر داش��ته و آن عدم  تغییر مکانی اس��ت که در آغاز 

کلنگ این گردهمایی جهانی در آن زده  شده است. 
س��وای این اجتماعات فرهنگی هنری بین المللی متعدد 
ام��ا مع��دودی از آن ها معروفی��ت و اعتبار جهان��ی دارند که 
می ت��وان ب��رای نمونه به اس��کار، کن و برلین اش��اره کرد و 
در کنار آن س��اندنس در پارک س��یتی ایال��ت یوتای آمریکا، 
فیلم ه��ای 2۰ دقیق��ه ای مینی ماکس در آلم��ان، فیلم های 
کوت��اه در توکیوی ژاپن، کنکورتو در پونتو نور پیاتزای ایتالیا، 
ایما جیناز در منطقه پولیای ایتالیا، لیسبون در پرتغال، فیلم 
کوتاه در ایتالیا، خیتهورن در اس��پانیا، قزاقستان در آلماتی و 
مس��تند در مادرید نیز از اقالم متوس��ط و معمولی اما مطرح 
این جشنواره هستند که همچنان در مکان های سنتی به کار 

خود ادامه می دهند. 

اصوالً اینگونه گردهمایی ها چه در زمینه سیاسی باشند و 
یا اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در نهایت هنری اگر نتوانند 
جایگاه مس��تحکمی پیدا نمایند ت��ا متقاضیان را متقاعد کند 
که متمایل و عالقه مند به ش��رکت در آن باشند پس از چند 
صباح��ی به بوته فراموش��ی و یا رکود خواهن��د رفت و برای 
ادام��ه راه با مش��کالت متعدد و الینحلی روبرو خواهند ش��د 
ک��ه برگزار کنندگان را ناچار به تعطیل ی��ا تجدیدنظر در نام 
و محت��وای آن کند. این اتفاق نامیمون بس��ان بیرون آوردن 
درختی از زمین با ریشه است که برای به ثمر رسیدن دوباره 

هزینه گرانی به نام زمان و عمر را می طلبد. 
اگرچه جشنواره سینمایی فجر طی همه این سال های پس 
از انقالب اس��المی توانسته اس��ت همچنان در پایتخت کشور 
پابرجا بماند و روزبه روز پویاتر شود و جنبه جهانی خود را حفظ 
کند اما در کنار آن جش��نواره فیلم کودکان و نوجوانان که در 
آغاز ش��هر تاریخی و نوستالژی اصفهان را پایگاه خود قرار داد 
ولی به نوعی گرفتار سیاست بازی های مدیران مقطعی متمایل 
به استان ها و سیاست های خود شد و جایگاه آن علی رغم عرف 
جهان��ی بارها تغییر یافت! و این گونه س��یر نزولی را طی نمود 
که امروز بیش��تر به گردهمایی های محل��ی و باری به هرجهت 
تبدیل شده و نمی توان به دید جهانی و حتی کشوری به آن نگاه 
کرد که این روزها بار دیگر زمزمه برگزاری مجدد و ساالنه آن 
همزمان با عید غدیر خم در زادگاه خود یعنی اصفهان به گوش 
می رسد و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی یعنی یک شخصیت 

غی��ر محلی دبیری آن را عهده دار ش��ده و این انتخاب به نوعی 
انتصاب است که تا حدودی با رزومه منتخب همخوانی نداشته 
و نیازمند فرهیخته بزرگس��الی است که هرچند غیرآکادمیک 

باشد اما احساسات کودکانه را به خوبی بداند!
دبیر منصوب  شده اگرچه رشته های عکاسی و فیلمسازی 
مستند، عضویت در انجمن های س��ینمای جوان، کارشناسی 
زبان و ادبیات فارس��ی، کارشناسی مدیریت رسانه ای، مشاوره 
با وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی، عضویت در ستادهای اقامه 
نماز و شورای امربه معروف و نهی از منکر، ستادهای برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی قرآن و کتاب، مدیریت نمونه جشنواره 
ش��هید رجایی در حوزه فرهنگ و هنر و دریافت لوح از دست 
ریاست جمهوری و معاون اول ایشان، همکاری با آقایان دکتر 
نجفی و سلطانی فر در سازمان میراث فرهنگی و مشاور رئیس 
کمس��یون فرهنگی شورای ش��هر تهران، عضو فعال نخبگان 
رواب��ط عمومی و جایزه اخالق و نیای��ش در آیینه هنر، عضو 
هیئت امنای نهادهای س��ینمایی و حوزه های مختلف فرهنگی 
و هنری ازجمله سینما و درنهایت مدیرعاملی بنیاد سینمایی 
فاراب��ی را در چنته کاری خود دارد اما هیچ نش��انی از دنیای 

کودک شناسی او در سرتاسر این رزومه دیده نمی شود. 
درحالی که این جشنواره به طور کل کارگزارانی را می طلبد 
ک��ه دنیای پرش��ور بچه ها را به خوبی بشناس��ند و درک کنند 
همانگونه که متولی این گردهمایی که به نوعی زیرساخت آینده 
نوجوانان و جوانان را بنا می کند نیز باید نهاد و دستگاهی باشد 

که با کودک و نوجوان دمساز و عجین بوده تا خدای ناخواسته 
به گونه ای دیگر و مقطع از باال به آن ها نگاه نشود! 

چه خوب بود سرپرس��ت محترم معاونت سینمایی کشور 
که خود از بدنه رسانه های مکتوب است و چالش های فرهنگی 
جامع��ه را بهتر می شناس��د این وظیفه کلیدی و حس��اس را 
به ط��ور کل به کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
می س��پرد که در میان خ��ود افرادی خب��ره و کارآمد در این 
زمینه دارند و می توانند با استفاده از توانایی ها و زیرساخت های 
موجود در وزارت آموزش وپرورش این رویداد را به نحو مطلوب 
و در فص��ل تعطیل��ی مدارس برگزار ک��رده و اجازه ندهند در 
حاشیه خاکستری ارگان های سیاسی برپا شود! اگرچه وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی و سازمان سینمایی زیرمجموعه آن 
این روزها را با چالش کمبود اعتبار دست وپنجه نرم می کنند 
و بعضی اوقات ناچارند ت��وپ را در زمین دیگران بیندازند و از 
اسپانسرهایی همچون شهرداری ها بهره جویند که البته در این 
مورد خاص بازتاب خوبی برای کودکان ندارد اما نباید فلس��فه 
برگزاری این رویداد و نتایج حاصل از آن را که باید التیام روح 
نونهاالن باش��د از یاد برده و ری��ش و قیچی این امر حیاتی و 
فرهنگی را به کارگزاران ش��هرداری بسپارند که ذاتاً روحیه ای 
جدی داش��ته و به هیچ وجه تجربه برخ��ورد با نونهاالن در این 
ارگان خش��ک اجرایی یافت نمی ش��ود! اجازه ندهیم حاال که 
سی و دومین جشنواره کودکان و نوجوانان جایگاه واقعی خود 

را یافته به صورتی دیگر سرگردان اوهام مدیریتی شود!
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در نخستین ساعات بامداد پنج شنبه پهپاد فوق  س��ری امریکایی ک��ه به آب های س��رزمینی امنیتواقتدار
جمهوری اس��المی ایران تجاوز کرده بود بعد از چند اخطار توس��ط 
س��امانه موشکی س��وم خرداد منهدم ش��د تا ضمن به رخ کشیدن 
ق��درت دفاعی جمهوری اس��المی ایران س��ندی دیگ��ر در کارنامه 
تجاوزات امریکایی ثبت شود شاید جهان از سندی به بزرگی گلوبال 
هاوک آمریکایی با توجه به توسعه شبکه های خبری و اجتماعی عبور 
کند و این بار مقابل نا امنی های مکرر امریکا برای جهان ایس��تادگی 

کرده و این کشور را عنصر نا ایمن کردن نظام بین الملل بخواند.

سکانس نخست: شکار سوم خرداد
پهپ��اد جاسوس��ی گلوبال  هاوک در س��اعت 14 دقیق��ه بامداد 
پنج شنبه 3۰ خرداد از پایگاه هوایی الظفره امارات به پرواز درآمده و در 
نهایت پنهان کاری، از تنگه هرمز به سمت چابهار ادامه مسیر می دهد. 
این هواپیمای بدون سرنشین، در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه 
در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسالمی 

ایران ، مشغول جمع آوری اطالعات و جاسوسی می شود.
در نهایت، در س��اعت ۰4:۰5 بامداد در حالی که هواپیمای 
متجاوز وارد فضای س��رزمینی کشورمان شده بود، توسط پدافند 
نیروی هوافضای سپاه به نام س��امانه پدافندی سوم خرداد البته 
بعد از چن��د اخطار پی درپی مورد هدف قرار گرفت و س��رنگون 
ش��د تا با به رخ کش��یدن تجهیزات جمهوری اسالمی به دشمن 

بفهمان��د اگر گزین��ه جنگ روی میز قرار داد گزینه حراس��ت از 
حری��م س��رزمین عملیاتی و در جای خودش مس��تقر اس��ت تا 

کوچکترین تجاوزات دشمن را پاسخ داده و او را رسوا کند.
واقعه از این قرار اس��ت که در س��اعات اولیه بامداد پنج شنبه 
پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک 
فروند پهپاد جاسوس��ی RQ-4 گلوبال ه��اوک آمریکایی بر فراز 
آسمان منطقه کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرد. به  گفته 
فرمانده کل س��پاه، این پهپاد از مرزهای کش��ور عبور کرده و در 
حال تعرض به فضای س��رزمینی کشورمان بود که توسط پدافند 
نیروی هوافضای س��پاه ساقط شد. این پهپاد RQ-4 آمریکایی با 

شلیک سامانه پدافندی موشکی سوم خرداد ساقط شده است.
س��امانه پدافندی سوم خرداد یک س��امانه پدافندی ارتفاع 
متوسط کاماًل بومی است که به دست متخصصان توانمند صنایع 
دفاعی کش��ور طراحی و تولید شده است و برای اولین مرتبه در 
س��ال 1393 و در جریان بازدید رهبر معظم انقالب اس��المی از 

نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.
این س��امانه از یک رادار آرایه ف��ازی بهره می برد که می تواند 
همزمان با 4 هدف درگیر و 8 موشک را به سمت آنها هدایت کند. 
نس��خه های اولیه سامانه 15 خرداد مجهز به موشک های طائر بود 
که در نمونه های جدید به موش��ک های صیاد2 مجهز شده است. 
این موشک می تواند اهداف را در برد 5۰ تا 75 کیلومتری و ارتفاع 
25 تا 3۰ کیلومتری منهدم کند. گفته می شود پهپاد آمریکایی در 

منطقه راس شیر سقوط کرده که متعلق به آب های ایران است.

 سکانس دوم:
سکوت دشمن و صداقت نیروهای مسلح با مردم

دقایقی پس از س��اقط کردن پهپاد دش��من، نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی در اقدامی صادقانه خبر را پخش می کند تا هم 
مردم در جمهوری اسالمی بفهمند که نیروهای خدوم کشورشان 

در هر ساعتی از ش��بانه روز مشغول حراست از امنیت و تمامیت 
ارضی کش��ور هستند و هم دش��من بداند که جمهوری اسالمی 
ایران با هیچ کس بر س��ر حراست از مرزهایش شوخی ندارد و با 

متجاوز به سختی و به سرعت برخورد می کند. 
بر همین اس��اس فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن اشاره به 
سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در سحرگاه در همان 
ساعات اولیه در جمعی مردمی گفت: هر دشمنی که به مرزهای 

کشورمان تعرض کند به وی امان نداده و نابود می شود.
س��ردار حس��ین س��المی در کنگره 54۰۰ ش��هید اس��تان 
کردستان در سنندج اظهار داشت: همه شما شنیدید که سحرگاه 
امروز )پنج ش��نبه( یک هواپیمای بدون سرنش��ین کشور آمریکا 
در حین ورود به آس��مان کش��ورمان سرنگون ش��د. این منش و 
روش اصلی ملت ایران در راس��تای مقابله و برخورد با دش��منان 
است و سرنگون کردن هواپیمای آمریکا یک پیام آشکار، واضح و 
روشن داشت. این اقدام ثابت کرد که مدافعان مرزهای جمهوری 
اس��المی ایران در مقابل هرگونه تعرض بیگانگان به این سرزمین 

عکس العمل و واکنش قاطع و کوبنده خواهند داشت.
وی با بیان اینکه مرزهای کشور برای ما یک خط قرمز است، 
افزود: هر دش��منی که به س��رزمین ما تعرض کند نابود می شود 
و این پیام واضح س��ربازان این نظام و انقالب اس��ت و احترام به 
تمامی��ت ارضی و منافع حیاتی ملت ایران یک اصل مهم برای ما 
به شمار می رود. ملت ایران بنای جنگ با هیچ کشوری را نخواهد 

داشت ولی با تمام قدرت و توان از مرزها دفاع می کند.
فرمانده کل س��پاه پاسداران اقالب اس��المی گفت: کردستان 
س��رزمین مردمانی آزاده، سلحشور، رش��ید، حماسه آفرین، دالور، 
باوفا و فداکار و کردس��تان سرزمین هنر مقاومت است. به جز این 
سخن صریح با مردم سپاه پاسداران و نیروهای مسلح نیز بیانیه ای 
صادر کرده و صراحتا آنچه رخ داده بود را با مستندات برای مردم 

و رسانه های جهان تشریح کردند.

سندغیرقابلانکارتجاوزوبرخوردیقاطع؛

شکار بزرگ سوم خرداد
رسواییترامپ،اینقسمتسرنگونیپهپاد
222میلیوندالریامریکادرخلیجفارس

شکستائتالفآمریکایی-سعودی
ابعادتازهتریگرفت

تاسیساتبرق
عربستانهدف
موشکهاییمنی

صفحه 6

نشستکمیسیونمشترکبرجامبرگزارمیشود

فرصتبربادرفتهاروپا
دربرابرتعهداتبرجام!

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد 
مقام های ارشد فرانسه، آلمان، انگلیس، 
چین، روسیه و ایران روز هفت تیرماه 

)28 ژوئن( در وین دیدار و درباره راه های 
نجات توافق هسته ای برجام با ایران 

گفت وگو خواهند کرد. در بیانیه اتحادیه 
اروپا تصریح شده در این نشست طرف ها 

روش های مقابله با چالش های ناشی از 
خروج آمریکا از برجام و بازاعمال تحریم ها 

علیه ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت

حجتاالسالمحاجعلیاکبری:

تنگه هرمز گورستان متجاوزان است

آیین بهره بردارى پروژه انتقال از تصفیه خانه 
هاى مبارکه به مجتمع فوالد مبارکه با هدف 
کاهش مصارف صنعت فوالد بر زاینده رود

8رجوع شود به صفحه ............


