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تازههای مطبوعات
••تصویر صفحه اول روزنامه سازندگی که امروز منتشر شد

••فرهیختگان  -درحالیکهصادراتغیرنفتیایرانبه۲۸
کشوراروپایی 1.5میلیارددالراست،ایران 2.8میلیارددالر
کاالی غیرنفتی به هندوستان صادر میکند .گفتنی است
ایران تنها در ۱۰درصد بازار هند حضور دارد و ظرفیتهای
فراوانیبرایافزایشمیزانصادراتوجوددارد.
••اعتماد « -فرشگرد» که حاال در چهلمین سالگرد انحالل
حزب«رستاخیز»بهدستورمحمدرضاپهلویاعالمموجودیت
کرده ،بهطرزی عجیب و باورنکردنی انگار بازگشتی است
به همان دوران ناموفق «رستاخیز»؛ حزبی که در اسفند ماه
 53به دستور محمدرضا پهلوی و از قضا پس از انحالل دو
حزبحکومتیدیگرتاسیسشدوتنهاسهسالبعد،درپاییز
 57و در شرایطی که فعالیت کوتاهمدتش به جز برمال شدن
ناکارآمدی حکومت پهلوی نتیجهای به همراه نداشت ،باز
به دستور موسس ،منحل شد .حاال انگار «فرشگرد» هم که
تحت لوای فرزند شاه مخلوع آغاز به کار کرده ،بهواسطه آن
چه در بدو مسیر از خود نشان میدهد ،قرار است نمادی
باشد برای ناکارآمدی و ناتوانی تشکیالت براندازیخوا ِه آن
حکومتسلطنتی.
••آفتاب یزد  -برخی از سایتهای خبری از تبانی عجیب
و غریب تعداد معدودی از پزشکان وداروخانهها به شکلی
باورنکردنی در زمینه دارو گزارش میدهند .به این شکل
که «پزشک یکنسخه غیرواقعی برای بیمار مینویسد و او را
به داروخانه مدنظر میفرستد .داروخانه هم نسخه را فاکتور
میکند اما پول آن را از بیمار نمیگیرد .در نتیجهاین اقدام،
داروهــای نوشته شده در نسخه ،از نظر وزارت بهداشت و
نهادهای نظارتی برای بیمار مدنظر تجویز و به اوتحویل
داده شده است؛ درحالی که داروها در انبار داروخانه باقی
میمانند و سپس برای مصارفی مانند قاچاق مورد استفاده
قرارمیگیرند».
••کیهان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «آدرس غلط
ندهید! مافیای  FATFترورکنندگان دانشمندان هستهای
ما بودند» نوشت :چرا فراکسیون امید ،شفافیت واقعی را از
دستگاههای دولتی در معامالت ارز و سکه و خودرو مطالبه
نمیکند؟! و برعکس بر واگذاری اطالعات سری کشور به
بیگانگان اصرار دارد؛ اطالعاتی که درز مشابه آن اطالعات،
منجربهتروردانشمندانهستهایکشورمانشد.
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انعکاس
••تابناک نوشت :ذوالقدر عضو هیئت رئیسه کمیسیون
فرهنگی مجلس شــورای اسالمی از طــرح پیشنهادی
نمایندگان برای لغو تعطیلی هشتم ربیعاالول و جایگزینی
تعطیلی روز والدت حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد.
••سایت  598نوشت :محمد ایمانی تحلیل گر مسائل
سیاسی و فعال رسانهای طی یادداشتی دربــاره حمله
تروریستی اهواز در کانال خود نوشت :پرونده پروژه تابستان
داغ آمریکا برای ایران ،با انجام عملیات کور تروریستی در
اهواز بسته شد تا معلوم شود ،قصه همان است که در 40
سال گذشته بود و البته هر چه جلوتر آمدیم ،مضحکتر و
انگشت نماتر شد :مردم با همه فراز و نشیبها و سختی
ها ،پای جمهوری اسالمی ایستادهاند و آنها که سرگرم
معارضه با این نظام مردمی و الهیاند ،مشتی تروریست
اجیر هستند که در دایــر های بسته و مسدود ،به حیثیت
نداشته خود و اربابان شان شلیک میکنند.
••خبرآنالین نوشت :یکی از شرکتهای معتبر استیکر
(برچسب) جهان ،بــرای جــام جهانی  2018روسیه،
با تمامی فدراسیو نهای حاضر در ایــن رویــداد بزرگ
قــراردادی را به امضا رسانده است .قــراردادی که در آن
مقرر شده این شرکت استیکر حق چاپ تصاویر بازیکنان
تیمهای حاضر در جامجهانی را روی کارتهای خاص،
برچسب و ...داشته باشد .قــرارداد این شرکت حداقل
مبلغ پرداختی به فدراسیو نهای حاضر در جام جهانی
 ٢٠١٨را مبلغ  140هزار دالر تعیین کرده است .مبلغی
که با فرض دالر حدود  ١٤هزار تومانی ،معادل دو میلیارد
تومان عاید فدراسیون فوتبال ایران میشود .آن چه که
مشخص نیست ،این است که چرا فدراسیون فوتبال از
اعالم چنین قرارداد ارزشمندی که موجب درآمدزایی شده
است خودداری کرده و آیا این مبلغ محقق شده است یا مثل
موضوع درآمدزایی از فروش لباسهای تیم ملی با شرکت
آدیداس به نتیجهای نرسیده است.
••تابناک نوشت :تازهترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس
نشان میدهد که 'محمد' و 'اولیویا' به ترتیب محبوبترین
نامهای پسر و دختر در سال  2017در شهر لندن پایتخت
انگلیس به شمار میروند .این آمــار نشان میدهد نام
محمد که به زبــان انگلیسی به اشکال مختلفی مانند
Mohammadو  Muhammadنوشته میشود عالوه بر
لندن در مناطق مرکزی انگلیس نیز نسبت به دیگر اسامی
پسر پیشتازی میکند.
•• جهان نیوز نوشت :اقدام تروریستی اهواز نشان داد که
جنگ اقتصادی در ایران ناامیدکننده پیش میرود .این
پروژه اگر موفق میبود سرویسهای اطالعاتی دوباره به
اقدام کور تروریستی متوسل نمیشدند .آن هم در شرایطی
که همواره پس از اقدام امنیتی کشورهایی همچون آمریکا
و اسرائیل در ایران منفورتر میشوند و نشان میدهد که
غرب و متحدان منطقهای آنها بیش از هرزمان دیگر همه
توان خود را برای ابراز دشمنی پای کار آوردهاند.

عکس باال :نمایی از فیلم «ماجرای نیمروز»
مربوط به وقایع دهه60
عکس پایین :محمدطاهای 4ساله که
دیروز در اهواز به شهادت رسید

دفاع ازمردم دربرابر مزدوران

دیروز در میدان رژه اهواز ،زیر حجم انبوه گلوله چهار تروریست ،درحالی که خیلی از
زنان و کودکان حاضر در مراسم مظلومانه و دهشتزده روی زمین دراز کشیده بودند،
این نیروهای نظامی و امنیتی بودند که میان صفیر گلولهها برخاستند ،دست مردم
را گرفتند ،پناه آنها شدند و در خون خود غلتیدند تا گزندی به مردم نرسد .به همین
دلیل هم در میان نام  25شهیدی که دیروز منتشر شده بود ،حدود  20شهید مربوط
به نیروهای ارتشی ،سپاهی و بسیجی حاضر در میدان است .در حقیقت دیروز در
میان صفیر خونبار گلوله تروریست ها ،آنچه بیش از هرچیز در قاب تصاویر و یاد
مردم ایران ماند ،پناه شدن نیروهای نظامی برای زنان و کودکان بود ،پناهگاهی
امن در مقابل مزدوران غربی-عربی که امنیت ایران را نشانه گرفتهاند غافل از این که
مدافعان وطن ،راست قامتتر از همیشه جان بر س ِر دست ایستادهاند.
ساعت  9صبح روز گذشته وقتی  نیروهای مسلح در اهواز در صفوف متحد در حال
رژه چشم نوازی بودند ،چهار تروریست در یک حرکت مذبوحانه و کور تروریستی ،از
پشت محوطه پارکی که در محل رژه بود ،بدون توجه به قومیت افراد و این که در میان
افراد حاضر در میدان کودکان و زنان نیز حضور دارند ،جایگاه رژه ،نیروهای نظامی و
سپس مردم را به رگبار بستند .در کمتر از  10دقیقه با واکنش سریع نیروهای نظامی
و امنیتی دو تن از تروریستها در دم به هالکت رسیدند و دو نفر دیگر گریختند اما در
ادامه به درک واصل شدند .دقایقی پس از این حادثه تروریستی گروهک تجزیه طلب
تروریستیاالحوازیهمسئولیتآنرابرعهدهگرفتوحتیسخنگویاینتروریستهادر
گفتوگویمستقیمباشبکهانگلیسی-سعودی«ایراناینترنشنال»دربارهاینجنایت
توضیح داد .با این حال ساعتی بعد گروه تکفیری داعش نیز در اطالعیهای مسئولیت
ایناتفاقرابرعهدهگرفتکهنشاندهندهپیوندهایعمیقمیانگروهکتجزیهطلب
االحوازیه و داعش است .در این حادثه تروریستی خون یک کودک چهارساله ،یک
جانبازویلچرنشین  75درصد،تعدادیازنیروهایارتشوسپاهوشماریازمردمعادی
بیگناه به زمین ریخت که در نتیجه آن تا لحظه تنظیم این گزارش  25تن از هموطنان
مان به شهادت رسیده و نزدیک به 60تن مجروح شدهاند .دیروز گفته میشد محافظ
فرمانده سپاه اهواز هم جزو شهداست که سردار شریف سخنگوی سپاه این موضوع را
قابلتأییدندانست.آیاتجزایریوحیدری،استاندارخوزستانوفرمانداراهوازازجمله
مسئوالن حاضر روی سن محل مراسم بودند که به آنها آسیبی نرسید .دقایقی پس از
حادثهتروریستیدیروزدراهواز،شبکهتلویزیونی«ایراناینترنشنال»کهمقرآندرلندن
است و گفته میشود با بودجه مشترک انگلیس و عربستان اداره میشود« ،یعقوب حر
التسطری» سخنگوی گروهک تروریستی تجزیه طلب االحوازیه را روی خط زنده خود
آورد و او نیز تاکید کرد که این گروهک مسئولیت این جنایت را برعهده میگیرد .وی
درحالیمدعیشدجنایتاینگروهکعلیهمردمعادینبودهاستکهدرمیانشهدانام
یککودکچهارسالهونیزبرخیافرادعادیوغیرنظامیبهچشممیخورد.همچنین
در شبکههای اجتماعی توئیتی از صفحه این گروهک دست به دست میشود که چند
ساعتقبلازحادثهتروریستیتأکیدمیکند«:االحوازیهاشغالگریایرانیراباحملهبه
چالشمیکشد».بااینحالساعتیبعدخبرگزاریرویترزگزارشداد :گروهتروریستی
تکفیری داعش مسئولیت حمله تروریستی  صبح دیروز در مراسم رژه نظامیان را در
شهر اهواز برعهدهگرفت.اینگروهابتدادراطالعیهخودمدعیشدکهحسنروحانی
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یادداشت
امید ادیب
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تهاجم کور «تروریستهای رسانه ای»

رئیسجمهورایراننیزدرجایگاهرژهدراهوازحضورداشتهاست!امابعداینگافآشکار
خود را اصالح کرد .این درحالی است که رئیس جمهور دیروز در مراسم رژه در تهران
حضورداشتوسخنرانیکرد .ابتداگفتهشدیکخبرنگارهمدربینشهداوجوددارد
که مدیرمسئول و سردبیر نشریه عصر جنوب این موضوع را تکذیب کرد و دلیل آن را
شباهت اسمی یکی از شهدا دانست .از فجیعترین بخشهای این حادثه تروریستی،
شهادتکودکچهارسالهایبهنام«محمدطاهااقدامی»بودکهعکساوصبحدیروزدر
شبکههای اجتماعی دست به دست میشد .سعد ا ...اقدامی پدر او ظهر دیروز با اعالم
شهادتاینکودک،گفت:پسروهمسرمکهنظارهگررژهبودنددراینحادثهتیرخوردند،
پسرمراجلویچشممکشتندوهمسرمهمدراتاقعملاست.همچنین 60نفرازشیوخ
عربشهرستانهایآبادانوخرمشهردربیانیهایحملهتروریستیدیروزاهوازرامحکوم
کردند.بهگفتهسردارابوالفضلشکارچیسخنگویارشدنیروهایمسلح،تروریستها
سالحهایشانراپیشتردرنزدیکیمحلرژهمخفیکردهبودند.درتصاویرمنتشرشده
یکی از تروریستها لباس نظامی بر تن دارد .به گزارش تسنیم سردار سرتیپ حسن
شاهوارپورفرماندهسپاهخوزستاننیزدربارهایناتفاقگفت:طبقروال،نیروهایمسلح
در میدان قدس اهواز در حال رژه بودند که از فاصله بسیار نزدیک به این محل یک تیم
چهارنفرهتروریستیبالباسمبدلبهستونرژهروندهحملهکردند.پسازآنبالفاصله
نیروهایمستقرواکنشنشاندادندودوتروریستدرمحلبههالکترسیدند،یکنفر
بهبیمارستانمنتقلشدودرآنجابههالکترسیدویکنفردیگرنیزبعدکشتهشد.
رئیس جمهور در نخستین واکنش خود به این حادثه ،در تماس تلفنی با وزیر کشور
و استاندار خوزستان دستور داد تمام امکانات برای اقدامات فوری و امدادی به
منظور رسیدگی به وضعیت مجروحان این حادثه تروریستی  به کار گرفته شود.
به گــزارش ایرنا روحانی دستورات الزم را به وزارت اطالعات برای بسیج همه
امکانات دستگاهها و نهادهای امنیتی و نظامی در شناسایی سریع تروریستها و
سرشاخههای ارتباطی آنان و برخورد قاطع و عبرت آموز با مرتبطان این جنایت
صادر کرد .رئیس جمهور همچنین تاکید کرد :پاسخ جمهوری اسالمی ایران به
کوچکترین تهدید ،کوبنده خواهد بود اما کسانی که از این تروریستها پشتیبانی
تبلیغاتی و اطالعاتی میکنند ،باید پاسخ گو باشند.

«بــه نظر شما مهاجمان چه "خواسته"هایی دارنـــد؟»« ،نقش
کمبودهای موجود در خوزستان در بروز اتفاقات چیست؟»« ،علل
وقوع این "حمله مسلحانه" چیست؟» و ... .شاید شما هم مثل من
باور نکنید ،اما اینها سواالتی است که بی بی سی در پوشش ویژه
از حادثه تروریستی دیروز خود از کارشناسانش پرسید! این رسانه
در کنار دیگر رسانههای بینالمللی که داعیه بی طرفی دارند ،در
گزارشهای خود حتی یک بار هم از عبارت «حمله تروریستی»
استفاده نکرد و عبارتهایی مانند «حمله اهواز» و در نهایت یکی
دوبار تعبیر «حمله مسلحانه» را به عنوان تیتر مطالب خود برگزید.
همزمان در اقدام جالب دیگری شبکه ایران اینترنشنال که به طور
مستقیم با پول سعودیها تغذیه میشود ،با سخنگوی تروریستها
مصاحبه زنده میکند و به او تریبون میدهد تا او هم بگوید هدف ما
نظامی بوده است!
این که چرا رسانههای غربی در بزنگاههایی مانند حادثه تروریستی
سال گذشته تهران و حادثه دیروز اهواز چنین عنان از کف داده،
گافهایی به این وضوح میدهند ،پرسشی است که به حق جای
تأمل دارد ،اما به نظر میرسد ریشه این موضوع را در منابع مالی
این رسانهها باید جست و جو کرد .وقتی این رسانههای به اصطالح
«آزاد» تا گردن به منابع مالی سعودیها وابسته هستند ،طبیعی
است این موضوع در انعکاس گزارشها اثر خود را میگذارد ،به
ویژه که مجری عملیات هم یک گروه نزدیک به سعودی باشد .این
خوش خدمتی از بدو یک حادثه تروریستی در ایران آغاز میشود
و تا اعدام عامالن آن پیش میرود .همین چندی پیش تشکیک
رسانههای غربی در روند محاکمه تروریستهای شناسنامه داری
مانند رامین حسین پناهی و محمد ثالث (راننده اتوبوس مرگ) و
دفاع همه جانبه از آنها مورد هجمه کاربران شبکههای اجتماعی
قرار گرفت .دیروز هم فعاالن شبکههای اجتماعی در سوالی مشابه
از خود پرسیدند که چه فرقی بین حمله کور به مردم در غرب و ایران
است که در اولی تیتر میشود :حمله تروریستی و در دومی میشود
حمله مسلحانه! شاید بهترین توصیفی که از این رسانهها میتوان
داشت ،عبارت تروریستهای رسانهای است؛ زیرا جدول مدنظر و
خشونتبارتروریستهادرمیدانعملرااینرسانههاپروباحملهبه
حافظانامنیتدرمحیطرسانهای،تروریستهاراتطهیرمیکنند.
بهنظرمیرسدادامهاینروندنتیجهایجزریزشمخاطببرایاین
رسانهها نداشته باشد.

حمایت آشکار مشاور ولیعهد ابوظبی از جنایت اهواز
در اقدامی قابل تامل و در حمایت از تروریستهای عامل
حادثه اهواز ،عبدالخالق عبدا ...مشاور ولیعهد ابوظبی
در توئیتی گستاخانه پرده از حامیان اصلی جنایت دیروز
برداشتونوشت ۱۰«:کشتهدرحملهبهرژهنظامیدرشهر
اهواز در جنوب غرب ایــران .حمله به هدف نظامی اقدام
تروریستینیستوکشاندنجنگبهداخلایرانگزینهای
اعالم شده است که طی مرحله آینده افزایش مییابد».
البته در واکنش به این توئیت ،یک کاربر کویتی خطاب به

مشاورولیعهدابوظبینوشت«:باایناستداللترورسادات
تروریستی نبود؟» اشاره این کاربر سعودی به ماجرای ترور
انورساداترئیسجمهوراسبقمصردرسال 1981است
کهتوسطخالداسالمبولیدرمراسمرژهدرقاهرهانجامشد.
▪محسن رضایی :پشیمانی سختی درانتظار اوست

درهمینحالبهگزارشانتخاب،محسنهاشمیرئیس
شورای شهر تهران در واکنش به ادعای مشاور ولیعهد

ابوظبیدرتوئیترخودنوشت«:اگررژهدرخیابانهاییک
شهر با حضور زنان و کودکان ،هدف نظامی است ،پس
پایگاههاینظامیمتجاوزدراماراتیکهدففوقنظامی
است».محسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام
همدرواکنشبهایناظهارنظرمقاماماراتینوشت« :مشاور
بیخردوخودفروختهولیعهدابوظبیبانقضآشکارقوانین
بینالملل بر دخالت بیگانگان در حادثه تروریستی اهواز
صحهگذاشت.پشیمانیسختیدرانتظاراوست».

واکنش چهرههای سیاسی به حادثه تروریستی اهواز
حادثه تروریستی روز گذشته در مراسم رژه نیروهای
مسلح اه ــواز کــه بــه کشته و زخمی شــدن د ههــا تــن از
نیروهای نظامی و مردم عادی منجر شد ،واکنش مقامات
و چهرههای سیاسی کشورمان را در پی داشت.
▪ظریف :مسئول حمله تروریستی به اهواز ،حامیان
منطقهای ترور و اربابان آمریکایی آنها هستند

محمد جــواد ظریف وزیــر امــور خــارجــه کــشــورمــان در
توئیتی با اشاره به حمله تروریستی روز گذشته نوشت:
تروریستهای استخدامشده ،آموزشدیده ،مسلح شده و
حمایت مالی شده از سوی یک رژیم خارجی به اهواز حمله
کردند .در میان تلفات ،کودکان و روزنامهنگاران به چشم
میخورند.
ایــــران ،حــامــیــان منطقهای ت ــرور و
اربــابــان آمریکایی آ نهــا را مسئول
چنین حمالتی مــیدانــد .ایــران به
سرعت و قاطعانه برای دفاع از جان
ایرانیان ،پاسخ خواهد داد.
▪سردار فدوی :حادثه اهواز نشان دهنده ذلت
دشمن است

سردار علی فدوی معاون هماهنگ
کننده سپاه پاسداران هم با اشاره به
حادثه تیراندازی در رژه اهواز ،اظهار
کرد :اگر در هر گوشهای از کشور دو یا
سه نفر به مردم تیر بزنند ،آیا این هنر
است؟ مگر این گونه اتفاقات هر روز در آمریکا یا شهرهای
اروپایی رخ نمیدهد؟ وی افزود :این مسئله تیراندازی
نشان دهنده توان و قدرت نیست بلکه نشان دهنده ذلت
دشمن و در ادامه اقدامات داعش در عراق و سوریه است
که مــردم بیگناه را که نه در موضوعیت دفاعی و نه در
موضوعیت نظامی هستند ،به شهادت میرسانند.

▪بعیدی نژاد :آفکام ترویج تروریسم و خشونت در
ایران اینترنشنال را پیگیری کند

محمدرضاعارفرئیسفراکسیونامید
مجلس هم در پیامی نوشت :اقتدار
نیروهای مسلح ما خار چشم دشمنان
شدهاستوبهگمانخودباحرکتهای
کورتروریستیمیخواستنددرسالگرد
تجاوز رژیم صدام به خاک کشورمان عظمت رژه نیروهای
مسلح را تحت الشعاع قرار بدهند.

عباسعلیکدخداییسخنگویشورای
نگهبانهمدرتوئیتینوشت:چهرمزی
بین همزمانی حمله تروریستی به
مدافعانوطنونگهبانانامنیتمردمبا
سالروز حمله صدام جنایتکار به میهن
اسالمیوجوددارد؟آیااینخودنشانازتوطئهوهمبستگی
اشرارواجانببراینابودیمردموکشورنیست؟

«حمید بعید ینژاد» سفیر ایــران در لندن در توئیتی با
اشــاره به اقــدام شبکه ایــران اینترنشنال در مصاحبه با
سخنگوی گروه تروریستی «االحوازیه» نوشت :شبکه
ایــران اینترنشنال در اقدامی بی شرمانه مصاحبهای
از سخنگوی گ ــروه تروریستی که
امروز(دیروز) افراد زیادی را به خاک
و خــون کشید پخش کــرد .سفارت
ایران در لندن ضمن محکومیت این
اقدام ،برخورد جدی نهاد نظارتی در
انگلیس ( آفکام) با این اقدام به عنوان ترویج تروریسم و
خشونت را پیگیری فوری میکند.

▪والیتی :این حرکت ناجوانمردانه با پاسخ محکم
ایران مواجه خواهدشد

▪آشنا :آن که در اهواز شلیک میکرد بقای ایران را
نشانه رفته بود

▪زاکانی :در این اقدام ناجوانمردانه بلندگوهای
تبلیغاتی غرب مثل همیشه خاموش است

▪عارف :میخواستند عظمت رژه نیروهای مسلح را
تحت الشعاع قرار بدهند

علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم
انقالب در امور بینالملل هم تأکید
ک ــرد :یقینا ایــن حــرکــت رذیــانــه و
ناجوانمردانه نیز بــا پاسخ محکم
جــمــهــوری اســامــی ایـــران مواجه

خواهد شد.
وی افــزود :همزمانی این اقــدام ددمنشانه از سوی یک
گروه تروریستی با هفته دفاع مقدس یــادآور توطئهها و
دشمنیهای صدام و ایادی استکبار و دشمنان استقالل،
هویت و انسجام ملت ایران است.
▪سیدحسنخمینی:کیستکهازاعماقدلبر
دشمنانمیهنماننفریننفرستد؟

حجتاالسالمسیدحسنخمینیهم
در صفحه اینستاگرام خــود ضمن
تسلیت این حادثه نوشت :کیست که
در رثای گروهی بیگناه که در سالروز
دفاعی پاکبازانه از خاک سرزمین مان
به شهادت رسیدند،اندوهناک نباشد و از اعماق دل بر
دشمنان میهن مان نفرین نفرستد.

▪اشاره کدخدایی به همزمانی حمله تروریستی با
سالروز حمله صدام

حسامالدینآشنامشاوررئیسجمهور
هم در پستی در کانال خود نوشت :آن
که در اهواز شلیک میکرد برایش مهم
نبودکههدفشفارس،عربیالراست.
خبرنگار است یا سرباز یا بسیجی یا
پاسدار .کودک نشسته بر کالسکه است یا جانباز نشسته بر
ویلچر .او فقط میدانست بودن همه اینها در کنار هم رمز
بقای ایران است .او بقای ایران را نشانه رفته بود.

علیرضا زاکانی از چهرههای برجسته
اصــولــگــرا هــم تــأکــیــد کـــرد :جنایت
تکفیریهایوابستهبهعربستانوآمریکا
در اهواز نشان از رذالت دشمنان ملت
ایران دارد .در این اقدام ناجوانمردانه
بلندگوهایتبلیغاتیغربمثلهمیشهخاموشاستوعوامل
نفاق داخلی نیز با فرافکنی خوش رقصی میکنند .انتقام از
اینجنایتبهزودیگرفتهخواهدشد.انشاءا....

▪ابطحی :یک وجب از خاک ایران
جدا نخواهد شد

▪تاجزاده :ایران دوستان در محکومیت عملیات
تروریستی تردید نکنند

محمدعلیابطحیعضومجمعروحانیونمبارزهمتصریح
کرد :در  31شهریور  59صدام ولشکرش به ایران حمله
کردند .امــروز هم گروه تجزیه طلب
االحوازیه حمله کردند .خا ک ایران
همیشه مــورد طمع بــوده ولــی یک
وجب از خاک ایران از آن جدا نخواهد
شــد .ضمنادر مقابل هــر مشکلی،
وجود امنیت تنها نقطه قوت دل مردم ایران بوده و هست.
مبادا این را از دست بدهیم.

مصطفیتاجزادهفعالاصالحطلبهمباانتقادازافرادیکه
سعیکردنداینحادثهراغیرتروریستیبخوانندنوشت:حمله
مسلحانهبهمردمباهرمرامونیتینامی
جز تروریسم آنهم از نوع کور آن ندارد.
ن دوستان و دموکراسیخواهان در
ایرا 
محکومیت عملیات تروریستی تردید
نکنند و استانداردی دوگانه درباره ترور
و منطق خشونت پرور آن بهکار نبرند .هدف نتانیاهو از هم
گسیختنیکپارچگیسرزمینیوملیایراناست.

...

گزارش خبری

االحوازیه؛ از اعالم موجودیت
در انگلستان تا کشتار در اهواز
در همان ساعات اولیه حادثه تروریستی اهــواز ،سردار
شریف سخنگوی سپاه و س ــردار شکارچی سخنگوی
نیروهای مسلح ،گروهک تجزیه طلب و تروریست االحوازیه
وابسته به رژیــم آل سعود را عامل ایــن جنایت معرفی
کردند .عجیبتر این که یعقوب حر التسطری سخنگوی
گروه تجزیه طلب االحوازیه در وقیحترین شکل ممکن در
گفت و گو با تلویزیون اینترنشنال ،مسئولیت این حمله را
به عهده گرفت! وی در حالی مدعی میشد فعالیت این
گروه تروریستی تنها علیه نیروهای نظامی ایران بوده که
تصاویر زنان و کودکان مجروح در دسترس عموم است.
فردی به نام حبیب که ظاهر ًا اکنون رهبری این گروهک
تروریستی را برعهده دارد ،یک روز پیش از حمله تروریستی
به رژه نیروهای مسلح ،روز ملی عربستان را تبریک گفته
و خواستار ایستادگی «در برابر حرکات مخرب ایــران»
شده بود! این گروه اکنون نام خود را به «االحوازی» تغییر
دادهانــد .آنها به فراخور فعالیتهای شان «آبــادان» را
«عبادان» یا «خرمشهر» را «محمره» مینامند و معتقدند
که ایرانیها طی تاریخ اسامی اصلی این مناطق را تغییر
دادهانــد! این در حالی است که از قدیم االیــام ،مردمانی
از نژادهای مختلف عرب ،فارس ،بختیاری و ...جمعیت
خوزستان را تشکیل دادهاند و در صلح و صفا کنار یکدیگر
زندگی میکنند.با آغاز جنگ تحمیلی این گروهک دست
به اقدام خرابکارانهای زد و پس از مدتی نیز تحت حمایت
صدام حسین معدوم قرار گرفت.
ریشه این گروهک به تفکرات فردی به نام شیخ خزعل و
جریان موسوم به جنبش خلق عرب باز میگردد که دههها
پیش تخم جدایی طلبی را در این منطقه پاشید .به تازگی
عبد الحمید الخزعل نوه او در ویدئویی که در شبکههای
اجتماعی دست به دست میشود ،از مصر و کشورهای
عرب خلیج فارس که از این گروه حمایت میکنند خواست
که کرسی االحواز را در اتحادیه عرب فراهم کنند .او ضمن
تشکر از جمهوری خواهان آمریکا از سفر به این کشور و قول
دولت ترامپ برای بررسی درخواست کمک گروه خود خبر
داد .گروه تجزیه طلب و تروریست االحوازیه در سال 75
در انگلیس اعالم موجودیت کرد و پس از  9سال یارگیری
در سال  84چند اقــدام تروریستی کور انجام داد .بمب
گذاری در فرمانداری اهواز ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی،
سازمان مسکن و شهرسازی ،شرکت طرح توسعه نیشکر
خوزستان ،چاه شماره  ۱۷۹نفت ،دو محل از خطوط لوله
ورودی و خروجی منتهی به چاه  ۱۷۹و خطوط لوله نفت
آبادان بخشی از جنایات این گروهک در سال  84است که
در این عملیاتهای تروریستی  ۱۴نفر از هموطنان مظلوم
و بیگناه مان شهید و بیش از  ۱۵۰نفر نیز زخمی شدند ،در
بین شهدا و زخمیهای عملیاتهای این گروهک ،تعداد
زیادی از اقوام عرب نیز حضور دارند که نشان دهنده عمق
جنایات این گروهک علیه ایران است .در آخرین اقدام این
گروه در اردیبهشت سال  ،۹۶حمله دیگری در اهواز به یک
کالنتری رخ داد که در نتیجه آن دو نفر از کارکنان کالنتری
به شهادت رسیدند .به گزارش خبرآنالین در تشکیالت
رهبری تجزیه طلبان وهابی االحوازی که مقر اصلیشان
در انگلستان و شهر لندن اســت ،انجمن دوستی ایــران و
انگلیس وجود دارد و با سناریوی انگلستان درصدد هستند
بخشهایی از خوزستان را تجزیه کنند .بعد از حمله ناتو
به عراق و حضور ارتش انگلیس در بصره نقش این گروه در
جنوب ایران پررنگتر شد .از عناصر این گروه میتوان به
«شیخ محمد الکاظم الخاقانی» اشاره کرد که در مارس سال
 ۲۰۰۷میالدیدرجلسهایشرکتکردکهدرمجلساعیان
انگلیس با همکاری انجمن "هنری جکسون" برگزار شد  .

...
خبر

سانسور «تروریستی» بودن حادثه اهواز
در رسانههای عربی و غربی
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در حادثه تروریستی اخیر
نوع پوشش رسانهای برخی از شبکههای غربی و عربی در این
زمینه بود .شبکه سعودی «العربیه» و شبکه اماراتی «اسکای
نیوز عربی» در پوشش حمله تروریستی اهواز به مناسبت آغاز
هفته دفاع مقدس ،از توصیف «تروریستی» بودن این حادثه،
خــودداری کردند .این دو شبکه حتی به نقل از مقامات و
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران یا حتی به نقل از تلویزیون
ایرانهماینحادثهراتروریستیاعالمنکردندوحتیبهاینکه
گروهک «االحوازیه » مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته نیز
اشاره نکردند .روزنامه الشرق االوسط عربستان چاپ لندن
نیز در وب سایت خود این خبر را پوشش داد و در سیاستی
شبیهشبکهسعودیالعربیهازبهکاربردنواژهتروریستیبرای
توصیف حمله اهواز خودداری کرد.در کنار این رسانههای
سعودی و اماراتی ،برخی رسانههای غربی مثل خبرگزاری
«آسوشیتدپرس» ،خبرگزاری فرانسه ،خبرگزاری رویترز و
شبکه بی.بی.سی نیز همین رویکرد را داشتند  .
CMYK

