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میردامادی :حمایت اصالحطلبان از روحانی انتخاب درستی بود
یــکفعــالسیاســیاصالحطلــب،معتقد
اســترویگردانیمــردمازصندوقهــایرأی
درانتخاباتآیندهازجملهانتخاباتمجلس
یازدهم،نگرانکنندهاست.محسنمیردامادی
درگفتوگــوبــاایلنــا،درمــوردلــزوماصالح
اصالحاتکهاخیراًازسویبرخیچهرههای
سیاســی اصالحطلب مطرح شده،
گفت:جریانیکهمعتقدبهاصالح
حکومــت اســت و میخواهــد

ســاختاروفرآیندهایحکومترااصالحکند،
نبایدنســبتبهاصالحخودبیتفاوتباشــد.
اصوالًتفکراصالحطلبیشــاملخودجریان
اصالحــاتواصالحطلبــانهممیشــوداما
بیشازحدبزرگکــردناینموضوعبهنوعی
خودزنیتبدیلمیشــود.نمایندهدورششــم
مجلسبــابیــاناینکــهدرانتخاباتگذشــته
مثلانتخاباتســال ۹۴،۹۲و ۹۶شورایعالی
سیاستگذارینقشمثبتیایفاکردوبرایآن

دورانکفایــتمیکرد،افزود:بهنظرمیرســد
باآنسازوکارهانمیتوانمردمرابراحتیپای
صندوقرأیآورد.درواقعچالشاصلیکشور
واصالحــاتدرانتخابــاتآیندهایناســتکه
مردمراپایصندوقهــایرأیبیاورند.اوادامه
داد:بخشیازخألاینســازمانراآقایخاتمی
درحالحاضرپــرمیکندوچنینجایگاهیرا
دارااستوحرفاو،حرفاصلیاصالحطلبان
شــناختهمیشــود.اماآقایخاتمــییکفرد

اســتوســرمایهآقــایخاتمــیهمتــاحدی
قابلاســتفادهاســتوتازمانیمحدودوجود
دارد.نبایــدایــنطــورتصورکنیمکههمیشــه
میتوانیمازســرمایهخاتمیاستفادهکنیم.او
درارزیابیعملکردروحانیعنوانکرد:ضمن
ضعفهایــیکهوجودداشــتهامــانبایدنقاط
قوترافراموشکنیم.بهنتیجهرساندنبرجام
کارخیلیبزرگیبودهاســتکهروحانیانجام
دادهاستامااتفاقغیرمتعارفیدرانتخابات

پمپئو :ترامپ مایل به مذاکره با
مقامات ایران است

امریکارخدادوآنهمبهقدرترسیدنترامپ
بودکههمهدنیارابامشکلمواجهکردهاست.
میردامادیمعتقداســتکهانتخابروحانی
هــمدردوراولوهمدردوردومانتخابیبودکه
اصالحطلباندرستتشــخیصدادند.آنچه
کهمهماســت،اینکــهبــرایانتخابــاتدوره
آینده،اصالحطلبانازامروزبایدبرنام هداشته
باشــندکهبتوانندبایکچهرهشــناختهشده
اصالحطلبواردانتخاباتشوند.

خبــر اول اینکــه ،وزیــر خارجــه امریــکا گفــت کــه
رئیسجمهوری کشــورش مایل است با مقامات ایرانی
دیـــگه
چه خبر
از جمله رهبر انقالب دیدار و گفتوگو داشــته باشــد .به
گزارش ایســنا ،مایک پمپئــو در گفتوگویی با فاکس نیوز ســاندی گفت که
نسبت به مذاکره سودمند با ایرانیان امیدوار است و تأکید کرد :رئیسجمهور
ترامپ خوشحال میشود و مایل است چنین کاری کند .وی در پاسخ به این
ســؤال که «حتی با آقای روحانی در این هفته؟» گفت :حتی با دیگر رهبران
ایــران از جمله آیــت اهلل خامنــهای؛ او صحنهگردان ایران اســت .به گمانم
(این گفتوگو) میتواند صحبتی مهم و جالب باشد .پمپئو همچنین با بیان
اینکه «اگر میتوان مذاکره ســازندهای داشــت ،بایــد دنبالش رفت» ،گفت:
«رئیسجمهوری امریکا مایل اســت در نشســت مجمع عمومی ســازمان
ملل متحد با روحانی دیدار داشته باشد .وزیر امور خارجه امریکا در اظهاراتی
خصمانه در این گفتوگو با بیان اینکه «اشتباه نکنید ،ایرانیها مایل به این
کار نیستند» بار دیگر کشورمان را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

جزئیات بیشتر حمله تروریستی اهواز در گفتوگو با استاندار ،معاون سیاسی استاندار و فرماندار اهواز

سرنخ عوامل حمله تروریستی در دست نهادهای امنیتی
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

معاون سیاســی استاندار :محل حمله قبالً
چک شده بود
برخی اظهار نظرها حاکی است محلی که
از آن حملــه آغاز شــد ،روز قبل از مراســم
رژه چک و خنثی سازی نشده بود که علی
حســین زاده ،معــاون سیاســی اســتاندار
خوزســتان در گفتوگو با «ایران» این امر
را رد کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا پارک محل آغاز
حمله ،سال گذشته مســدود بود و امسال
باز بود ،گفت :این پارک حفاظ یا مسائلی
از این دســت ندارد ،بلکه پارکی معمولی
مانند سایر پارکهاست که عبور و مرور در
آن انجام میشود.
حســینزاده بــا بیــان اینکــه اگــر رژه جای
دیگــری بــود ،چــه بســا تروریســتها از
محل دیگــری حملــه میکردنــد ،اضافه
کــرد :بنابرایــن ،بازبــودن پــارک مســأله
چنــدان مهمــی نیســت که بتوان نســبت
بــه آن تمرکز کــرد .یا اینکــه در این حمله
تروریســتها از یــک ســاختمان بلند هم
اســتفاده کردند که چنین ساختمانهایی
در جاهای دیگر هم وجــود دارد .بنابراین
نمیشــود مســائلی مانند باز بودن پارک
یا وجود ســاختمان بلندمرتبه را برجسته
کرد .ضمن اینکه مراســم رژه هر ســال در
همیــن مــکان برگــزار میشــود و تغییری
در محل برگزاری این مراســم داده نشده
است .وی در پاسخ به اینکه گفته میشود
که تروریســتها از قبل تجهیــزات خود را
در منطقــه پنهان کــرده بودنــد نیز گفت:
ایــن طــور اعــام شــد و ما هــم همیــن را
میگوییم .اما مطمئناً تروریســتها برای
چنیــن حملــهای از قبــل برنامهریــزی و
شناســایی کرده بودنــد ،زیرا انجــام اقدام
تروریســتی در ایــن حــد بــدون بررســیها
ممکن نیســت ،اما اینکه اسلحه را چطور
مخفی کردند یا به چه ترتیبی وارد منطقه
شده است ،نیازمند بررسی است.
معــاون اســتاندار بــا بیــان اینکــه هویــت
تروریســتهای عامــل حملــه شناســایی
شده اســت ،افزود :گروه  4نفره مهاجمان
تروریســت قطعاً پشــتیبانی هم داشــتند.
اکنون مسئوالن امنیتی-اطالعاتی درحال
بررســی این مســأله هستند تا ســرنخ این

خبــر دیگر اینکه ،حجــم بدهیهای خارجــی ایران در چهار ماهه نخســت
امسال نسبت به ابتدای سال جاری با  ۵.۶درصد کاهش روبهرو بوده است.
به گزارش مهر ،بر اســاس آخرین آمــار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی
ایران در پایان تیرماه بر اساس سررسید اولیه بدهیها  ۱۰هزار و  ۶۶۸میلیون
دالر است که  ۶هزار و  ۷۲۱میلیون دالر آن بدهیهای میانمدت و بلندمدت
و  ۳هزار و  ۹۴۶میلیون دالر از این میزان بدهیهای کوتاه مدت است .حجم
بدهیهــای ایــران در پایان خردادماه  ۱۰هزار و  ۴۴۱میلیــون دالر بوده که در
پایان تیرماه با اندکی افزایش به  ۱۰هزار و  ۶۶۸میلیون دالر رسیده است .این
در حالی اســت که آمار بدهیهای خارجی ایران در پایان ماه نخســت سال
جاری  ۱۱هزار و  ۳۰۵میلیون دالر بوده اســت که این آمار حکایت از کاهش
حجم بدهیهای خارجی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری دارد.

تتلو غیابی محاکمه میشود

ایسنا

مقامهای استان خوزستان اعالم کردهاند
کــه هویــت تروریســتهای عامــل حمله
شنبه گذشته به مراسم رژه اهواز شناسایی
شــده اســت .آنان ضمــن تأکید بــر اینکه
ســرنخهای خوبــی از عامــان و جوانــب
حمله به دســت آمده است ،اعالم نتایج
قطعــی را بــه بررســیهای بیشــتر موکول
میکننــد .غالمرضــا شــریعتی اســتاندار،
علی حسین زاده معاون سیاسی استاندار
و جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز متفقاً
بــر این نکتــه هم تأکیــد دارند کــه باوجود
تالشهای رسانههای خارجی ،این حمله
تروریســتی نمیتوانــد هیــچ ارتباطــی به
قومیتهــای اســتان داشــته باشــد .حتی
برخــی همچــون اســتاندار و معــاون او ،با
گذشــت دو روز از حادثــه ،گفتنــد که هنوز
نمیتــوان به طــور دقیــق اعالم کــرد این
حمله تروریســتی کار کــدام گروهک بوده
است و این امر نیازمند بررسیهای بیشتر
اســت ،هرچنــد فرمانــدار آن را کار همان
گروهــک مدعــی ،یعنی «جبهــه النضال
االحوازیه» میداند .اظهارات این مقامها
را بخوانید.
اســتاندار :تعــداد شــهدا افزایــش نخواهد
یافت
غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان در
گفتوگــو با «ایران» در پاســخ به اینکه آیا
هویت تروریســتها شناسایی شده است،
به بیــان این نکته اکتفا کرد که در بررســی
هویت عامالن این حادثه تروریستی ،نباید
به مسائل اجتماعی استان دامن زده شده
یا برخی مســائل تشدید شــود .وی اضافه
کرد که علی رغم این موضوع ،هماهنگی
نیروهای امنیتی استان بسیار خوب است،
بســیار خوب کار میکنند و به ســرنخهای
خوبی هم دست پیدا کردند.
شــریعتی دربــاره وضعیــت خوزســتان و
مــردم بعــد از این حملــه تروریســتی نیز
گفت :امروز (یکشنبه) وضع آرام و امنیت
بــه طــور کامــل برقــرار اســت ،مــردم هم
شــنبه بویژه در اهدای خــون ،ثابت کردند
که همبســتگی کاملی میان مردم اســتان
خوزســتان در بخشهای مختلــف وجود
دارد .اســتاندار خوزستان درباره وضعیت
مجروحــان نیز اظهار کرد :بعید اســت که

تعــداد شــهدا افزایــش یابــد و مجروحان
وضعیت ثابتی پیدا کردهاند.

مســأله هــم مشــخص شــود .وی دربــاره
اینکه ســرانجام چه گروهکی این حمله را
ترتیــب داد ،اضافه کرد :بــا توجه به اینکه
داعش هم مســئولیت این حمله را قبول
کــرده اســت ،همچنــان درحــال بررســی
امنیتی-اطالعاتی هستیم تا به طور دقیق
این مسأله بررسی و اعالم شود.
فرمانــدار اهــواز :جبهه النضال ،مســئول
حملهشنبه
جمــال عالمی نیســی ،فرماندار اهــواز اما
با بیان اینکه هویت تروریســتهای عامل
ایــن حملــه و اینکــه چــه کســانی بودند و
نام و نشانشــان چیســت ،شناسایی شده
اســت؟ به «ایران» گفت :گروهک «جبهه
النضال االحوازیه» مسئولیت این حمله را
به عهده گرفته است .امیدواریم سربازان
گمنــام امام زمان(عج) با اســتفاده از این
اطالعــات و نیــز ســرنخهایی کــه دارنــد،
بــزودی نتایج دقیــق بررســیهای خود را
اعالم کنند.
وی در پاسخ به اینکه برخی مدعی هستند
اگــر چــک و خنثی ســازی محوطــه پارک،
پیــش از آغــاز رژه جدیتر گرفته میشــد،
ما شــاهد این اتفاق نبودیم ،تصریح کرد:
شــب قبــل از رژه تــا صبــح ،کل منطقــه
چک و خنثی شده بود ،اما تروریستها با
استفاده از پوشش لباس نظامی توانستند
خــود را بــه محوطه برســانند .زیرا اساســاً
مراســم رژه نظامی بود و حضور در چنین
محیطی با اســتفاده از لبــاس نظامی ،کار
چندان پیچیدهای نبود.
عالمی نیسی با اشاره به اینکه تروریستها
هم با استفاده از پوشش نظامی خود را به
نزدیک جایگاه رســاندند و بــه روی مردم
رگبــار گشــودند ،ادامــه داد :اینکه کســی با
استفاده از سالح کالشنیکف همه جا را به
رگبار ببندد ،کار ســخت ،پیچیده و شــاقی
نیســت و هر کســی میتواند این کار کور را
انجــام دهــد ،مضافاً اینکه همــان طور که
اشــاره شــد ،پشــت محوطه رژه خانههای
مــردم و پــارک و بنابرایــن یــک فضــای
عمومــی بود که دسترســی بــه آن هم کار
ســختی نبود آن هم وقتــی لباس نظامی
هم باشد.
نماینــده عالــی دولت در شــهر اهــواز نیز
اعــام جزئیــات دیگــر ایــن رویــداد را بــه
بررســیهای بیشــتر از ســوی نهادهــای
امنیتی-اطالعاتــی موکــول کــرد و دربــاره

کاهش بدهیهای خارجی در  4ماهه نخست امسال

استاندار خوزستان  :وضع اهواز آرام و
امنیت به طور کامل برقرار است ،مردم
هم شنبه بویژه در اهدای خون ،ثابت
کردند که همبستگی کاملی میان مردم
وجود دارد

معاون سیاسی استاندار  :هویت
تروریستهای عامل حمله شناسایی شده
است ،گروه  4نفره مهاجمان تروریست
قطعاً پشتیبانی هم داشتند.
اکنون مسئوالن امنیتی-اطالعاتی
درحال بررسی این مسأله هستند
تا سرنخ این مسأله هم مشخص شود
اظهــارات برخــی مقامهــای منطقــهای
کــه حملــه شــنبه را ،حمله به یــک هدف
نظامی دانســته بودند ،تصریــح کرد :این
ادعــا خنــدهدار اســت .زیــرا نــه فقط یک
کودک  4ســاله در میان شهدا است ،بلکه
یــک جانباز هم جان خود را از دســت داد
و شــهروند عادی ،زنــان و خبرنگاران هم
مجروح شــدند که همه اینها ،فاقد ســاح
یــا ویژگیهای نظامی بودند .بنابراین ،اگر
حمله فقط بــه جایگاه یــا نظامیها بوده

است ،پس چرا زنان ،کودکان و شهروندان
عادی هدف قرار گرفتند؟
وی بــا بیــان اینکه حتــی رژه رونــدگان هم
که اســلحه داشتند ،اما ســاح آنان مسلح
نبــود ،اضافه کرد :ضمــن اینکه این حمله
هــم کامــاً کور بــود ،زیرا وقتی چند ســتون
از نظامیهــا درحــال رژه هســتند ،وقتــی
بی هدف شــلیک شــود ،معلوم اســت که
گلوله به کســی برخــورد میکند .امــا افراد
نظامــی درحــال رژه بودنــد و جایــگاه هم

در ارتفاع  4متری اســت ،حتی اگر مقامها
هــدف بودنــد ،باز هــم نباید مــردم عادی
شهید میشدند که همه این شواهد نشانه
کور و تروریستی بودن این حمله است.
عالمــی نیســی در پاســخ به اینکــه برخی
میخواهنــد ایــن حادثــه را بــه مســائل
قومیتــی اســتان مرتبــط کننــد ،گفــت :به
هیــچ وجه نمیتــوان ایــن حمــات را به
مســائل قومیتی ارتبــاط داد .بویــژه اینکه
امــروز نیمــی از جمعیت اســتان عربها
هســتند که نه فقط ایرانی هستند ،بلکه از
گذشتههای دور خود را جزو جدایی ناپذیر
ایران میدانســتند .این مسأله هم مربوط
به امروز نیست .در تاریخ وقتی انگلستان
وارد ایــران شــد ،همیــن عربهــا جلــوی
آنان ایســتادند .یــا در جنگ تحمیلی هم
از  23هزار شــهید استان 12 ،هزار شهید از
قومیت عرب بودند که این نشان میدهد
مردم استان پای نظام ایستادهاند و اقدام
این  4نفر را که سرســپرده اربابان خارجی
خود هستند ،نمیتوان به اقوام حاضر در
استان یا ایران مرتبط کرد.
فرمانــدار اهــواز در پایــان تأکیــد کــرد
کشــورهایی مانند عربســتان که با کشــور
مــا عنــاد دارنــد ،پشــتیبان ایــن نیروهــا
هســتند و این گروهکها در این کشــورها
مســتقر بوده و حمایت مالی و تدارکاتی
میشــوند و با حمایت آنان این حمالت
کور صورت میگیــرد که نظام جمهوری
اســامی هــم جــواب محکمــی بــه ایــن
کشورها خواهد داد.

علی ساری ،نماینده اهواز در گفت و گو با «ایران»:

مسئوالنامنیتیحملهتروریستیرا ریشه یابیکنند
نقطه اصلی تمرکز دشمنان برهم زدن امنیت کشور است

نماینــده اهــواز در مجلــس میگوید بهتر
اســت نهادهای امنیتی و اطالعاتی بابت
وقوع حادثه تروریســتی روز شنبه توضیح
بدهند.
علــی ســاری در گفتوگــو بــا «ایــران»،
همچنیــن بر تــاش برای رفع مشــکالت
خوزستان تأکید می کند تا زمینه های سوء
استفاده دشمنان از بین برود.
٭٭٭
االن بــرای گرفتــن اطالعــات از حملــه
تروریســتی اهــواز آیا هیچ فــردی در اختیار
دســتگاههای مربوطــه هســت کــه بتــوان
امیدوار به دریافت اطالعات از او بود؟
همان طور که نیروهای امنیتی هم گزارش
دادند ،از تروریستها سه نفر کشته شدند
و چهارمی هم که زنده بود ،در بیمارستان
فوت شد.
ایــن چیزی اســت کــه ما خبــر داریــم .اما
نهادهــای امنیتــی هــم مشــغول رصــد
هستند که بتوانند به سرنخهایی برسند.
ارزیابیهــا از اعــام مســئولیت داعــش
در قبــال ایــن حملــه و آن هــم در حالی که
ساعات قبل از آن گروه االحواز مسئولیت
آن را پذیرفته بود ،چیســت؟ این دو با هم
ارتباطیدارند؟
ریشــههای همه اینها در واقع یکی اســت
و آن هــم بــه رژیمهــای مرتجــع منطقــه
برمیگردد ،اما اقــدام داعش به نظر یک
استفاده رسانهای از یک موقعیت مناسب

بــه زعم آنها بود کــه البته خیلی احمقانه
رخ داد .به نظر میرسد داعش دنبال این
بود که بگوید هنوز حضــور دارد اما اینقدر
احمقانــه این کار را کــرد و اینقدر گاف داد
که مشخص شد واقعاً کار آنها تمام شده،
تــا این حد که حتی نه اطالع داشــتند یک
گروه دیگر مســئولیت حملــه را پذیرفته و
نه میدانســتند رئیس جمهوری ایران در
اهواز نبوده.
االن احتمــال تکــرار حادثه چقدر اســت؟
آیا اساساً راجع به این موضوع بحث شده
است؟
اتفاقــاً این بحثی اســت که به نظــرم باید
خیلــی جدی مطرح شــود .االن دیگر باید
بــدون تعــارف بپرســیم متولــی امنیــت
کیســت و از آن متولی سؤال کنیم چرا این
اتفــاق افتــاد؟ ما بعــد از حادثــه مجلس
متولیــان حفظ امنیت را مورد ســؤال قرار
ندادیــم امــا حــاال کــه دوبــاره اتفــاق تلخ
دیگــری تکــرار شــده ،بــه نظــر مــی رســد
آنهــا بایــد توضیــح بدهنــد کــه احتمــال
سهلانگاری از کجا بوده؟
متأســفانه ما متولــی واحدی هــم در این
زمینــه نداریــم؛ مــا ممنــون و سپاســگزار
حافظان امنیت کشور هستیم و این طلب
توضیــح اصــاً در تضــاد بــا ایــن موضوع
نیســت .کشــورهای مرتجع منطقه رسماً
و علنــاً میگویند میخواهنــد داخل ایران
آشــوب کنند .رســماً سیاســت برهم زدن
امنیت کشــور را در دســتور کار خود دارند.

در این شــرایط اگر مــا  99درصد کار حفظ
امنیت را درســت انجــام دهیم اما در یک
درصد آن ســهلانگاری کنیم ،اصالً بعید
نیســت از همــان نقطــه ضربــه بخوریــم
و ایــن ضربــات یــک جایــی میرســد کــه
جبرانناپذیر میشوند .حادثه تروریستی
اهواز باید بررســی دقیق و شــفافی شــود و
معلوم گردد کجا سهلانگاری شده و نهاد
یــا افــرادی کــه ســهلانگاری کردهاند هم
مسئولیتبپذیرند.
نقطــه اصلی تمرکز دشــمنانی کــه دنبال
برهم زدن امنیت ما هســتند ،بدون شک
نارضایتیهــای داخلــی اســت .مــا اگر در
داخــل درگیــر نارضایتــی باشــیم و دنبال
حــل ریشــهای آن نرویم ،شــک نکنید که
ضربــه امنیتــی میخوریم .اینکــه بیاییم
بگویــم صفر تا صد ایــن نارضایتیها هم
کار امریــکا و اســرائیل و دشــمنان اســت
هم نه تنهــا دیگر جــواب نمیدهد ،بلکه
کار را بدتــر هــم میکند و باعــث افزایش
نارضایتی میشود.
درست است که دشــمن روی اعتراضات
مــا مــوج ســواری خــودش را میکنــد ،اما
حرف این اســت که چرا باید موجی باشد
که دشــمن موج ســواری کند؟ ســر همین
مســأله آب در خوزســتان چــه دروغهایی
که گفته نشد و بعد هم مستند ،همه آنها
تکذیــب شــدند .امــا دشــمن ما اســتفاده
خــودش را انجــام داده اســت .مــا خیلــی
ســاده از ایــن اتفاقات گذشــتهایم و باید از

کشورهای مرتجع منطقه رسماً و علناً
میگویند میخواهند داخل ایران آشوب
کنند .اگر ما  99درصد کار حفظ امنیت را
درست انجام دهیم اما در یک درصد آن
سهلانگاری کنیم ،اصالً بعید نیست از
همان نقطه ضربه بخوریم

ایــن پس خیلی ریشــهای و منطقــی آن را
بررسی کنیم.
از قبــل وقوع ایــن حادثه تروریســتی قابل
پیشبینــی بود؟ کما اینکه در یک حســاب

توئیتری مربوط به همین گروه تروریســتی،
حمله به ایران وعده داده شده بود.
آن حساب توئیتری یا نشــانههای دیگر از
وقــوع این حادثــه چیز خاصی نبــود .هم

گروههــای تروریســتی و هــم دولتهــای
حامی آنها به روشــنی گفته بودند که این
کار را خواهند کرد.
فضاســازیهای زیــادی در جریــان
اعتراضــات مختلــف به دروغ انجام شــد
که جدی نگرفتیم .من میگویم در استان
مســأله را خیلی ساده گرفته بودند .بیشتر
توجــه در حــوزه امنیــت متوجــه جاهــای
دیگری بود.
یعنــی جایــی این خطــر پیشبینی نشــده
بود؟
چرا شــده بود .مثالً نمایندگان در موضوع
اســتیضاح وزیــر کشــور ،اعتــراض بــه وزیر
اطالعــات و تذکــر و ســؤال از وزرای دیگــر
اســاس مســأله این بوده که اگر کاری برای
اعتراضــات مردم نکنید و فضا به ســمتی
بــرود کــه هــر روز اعتــراض تــازهای در کار
باشد ،از یک جایی نمیشود ماجرا را جمع
کرد.
البتــه بایــد بیــن مطالبــات مــردم و عدم
رسیدگی به مســائل امنیتی تفکیک قائل
شــد .امــا رصــد اطالعاتــی بــه نظــر بایــد
کامل تر شود .ما قبالً هشدار دادیم و امروز
هم هشــدار جدیتر میدهیــم که باید به
مشکالت خوزســتان توجه بیشتری شود.
مســأله هم فقط مطالبات مردم نیست.
شــما بروید ببینید که در خوزستان چقدر
ســاح بین مردم عادی اســت .چــرا باید
اینقدر ســاح گرم در خانههای خوزستان
باشد؟

شنیدیمکه ،سخنگوی دستگاه قضا از محاکمه امیرحسین مقصودلو مشهور
به «تتلو» خبر داد .به گزارش ایسنا ،محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی درباره
صحبتهای اخیر امیرحسین مقصودلو (تتلو) و اینکه آیا پروندهای در این
رابطه تشکیل شده است ،گفت :طبیعی است کسانی که این ور آب باشند یا
آن ور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند ،قابل تعقیب هستند .در برخی از
مسائلی که فردی که گفتید مطرح کرده عنوان مجرمانهای داشته و دادستان
برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد و به صورت غیابی محاکمه میشود و
اگر قاضی تشخیص دهد ،حکمش راهم صادر میکند .تتلو اخیراً سخنان
موهنی علیه امام حسین (ع) داشته است.

در انتظار یک نمایش جنجالی دیگر از نتانیاهو

دست آخر اینکه ،یک مقام نزدیک به بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم
صهیونیســتی گفته ،وی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی
ســازمان ملــل میخواهد اطالعاتــی شــگفتانگیز ،جالب و جدیــد درباره
ایران ارائه دهد که جهان متعجب خواهد شــد .به گزارش تابناک ،نتانیاهو
قرار اســت سهشــنبه به نیویورک پرواز و در حاشیه نشست مجمع عمومی
با دونالد ترامپ ،رئیس جمهور امریکا دیدار کند .اطالعات شــگفتانگیز و
جدید نتانیاهو در ســازمان ملل علیه ایران ،احتماالً نسخهای بهروز شده از
کاریکاتور مضحکی است که چند سال قبل درباره برنامه هستهای ایران در
صحن ســازمان ملل به نمایش گذاشت و موجبات تمسخر وی و اسرائیل
را فراهم آورد.
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ëëادامهازصفحهاول /البته برخی معتقدند حساسیت به حمالت و حوادث معطوف
به سابقهای در گذشته نزدیک یا جغرافیای نزدیک است؛ برای نمونه یک سال و نیم
پیش در همان بریتانیا یک خودرو ون روی «الندن بریج» پل مشــهور مرکز لندن ،به
میان عابران پیاده راند و سپس سرنشینان این خودرو با چاقو به مردم در محله «بارو
مارکــت» در همــان نزدیکی ،حمله کردند .حملهای که طی آن  ۸نفر کشــته و بیش از
 ۴۸نفر دیگر زخمی شدند و همین چند ماه پیش سالگرد آن با پوشش وسیع رسانهای
برگزار شــد .بر همین اســاس جای ســؤال و تأمل جدی بود که چرا آژانسهای خبری
از جمله بیبیســی از به کار بردن پســوند «تروریســتی» به حمله دو روز پیش اهواز ابا
کردند؟ حملهای که  3برابر حمله «الندن بریج» کشته داشت و زنان و کودکان هدف
گلولهقرارگرفتند.
اگرچــه در دفــاع از عملکــرد آژانسهــای خبــری از جملــه بیبیســی عنــوان شــد که
آنهــا ماهیــت حملــه را بــه تکمیــل اطالعــات منــوط کردهانــد ،امــا ادعــای یعقــوب
حر التســطری ،ســخنگوی «االحوازیه» مبنی بر اینکه «هیچ شهروند عادی هدف قرار
نگرفت» در کنار برخی موضعگیریها از جمله توئیت «عبدالخالق عبداهلل» مشــاور
ولیعهدابوظبی مبنی بر اینکه «حمله به یک هدف نظامی ،اقدامی تروریستی نیست
و انتقــال نبردها به داخل ایران گزینهای اعالم شــده اســت و طی مرحله آتی افزایش
مییابــد» حاکی از این بود چه تالشهای پشــت پردهای برای تغییر ماهیت حمالتی
وجــود دارد کــه اگــر در هر کشــور دیگــر بویژه کشــورهای اروپایــی و امریکایی بــود22« ،
سپتامبر» را در تقویم آن برجسته و پررنگ میکرد.
اما رســانههای همسو ،همفکر یا همدست تروریستها کوشش کردند با خلط برخی
واقعیات و ادعاهایی نظر اینکه «حمله به مانور نظامی بود ،پس تروریستی محسوب
نمیشــود» ،حقیقــت را تحریف کنند .ایــن در حالی بود که اوالً حمله بــا تیراندازی به
مردم عادی که عمدتاً زن و بچه بودند آغاز شــد؛ ثانیاً مراســم اهواز رژه بود و نه مانور؛
چه در مانور از تجهیزات جنگی اســتفاده میشــود اما در رژه حتی اسلحهها هم خالی
میشــود و بیشتر نمایشــی از نظم و دیسیپلین نظامی است؛ ثالثاً منطقهای که هدف
حمله قرار گرفت ،منطقه شهری بود نه درگیر جنگ.
از سوی دیگر نمیتوان سخنان جرج بوش رئیس جمهوری وقت امریکا در زمان حمله
 11ســپتامبر را از یاد برد که در دقایق نخســت عملیات تروریســتی پیش از فرو ریختن
برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی اعالم کرد که ایاالت متحده امریکا مورد حمله قرار
گرفتهاست .بر همین مبناست که تقلیل دادن حمله تروریستی شنبه اهواز به عملیات
طلب محلی و غفلت از سناریســتها و پشــتیبانان مالی ،فکری و
یک
ِ
گروهک تجزیه ِ
باالخص رسانهای ،تحریف واقعیت است.
بر اســاس تعریفی که وزارت دفاع امریکا ارائه کرده« :تروریســم ،کاربرد غیر قانونی یا
تهدید به کاربرد زور یا خشــونت بر ضد افراد یا اموال برای مجبور یا مرعوب ســاختن
حکومتها یا جوامع اســت که اغلب به قصد دســتیابی به اهداف سیاســی مذهبی یا
ایدئولوژیــک صــورت میگیرد ».تعریفی که بیشــترین تأکیدش بر تغییــر مؤلفههای
تأثیرگذار در سیاست بعد از دستیابی کشورها به تسلیحات هستهای است؛ تسلیحاتی
که از فرط قدرت ،کنترل ناپذیر است و پیشبینی نتیجه جنگی با این تسلیحات حتی
برای کشــوری کــه آن را به کار بگیرد ،ناممکن .بر این اســاس بــود که برخی معتقدند
«تروریسم» جای جنگ و انقالبها را گرفته است .تروریسمی که گاه از سوی دولتها
هدایــت میشــود تــا بــدون هزینههــای جنگ تمــام عیــار نظامــی ،اهدافشــان را در
کشــور و منطقه مدنظر محقق کند .به اعتقاد ناظران عالوه بر پشــتیبانی مالی برخی
کشــورها از گروهکهای تروریســتیای که میخواهند در ایران عملیــات انجام دهند،
موضعگیریهای صریحی همانند آنچه مشــاور ولیعهدابوظبی اتخاذ کرد همچنین
حمایتهــای آشــکار برخی کشــورها از جملــه انگلیس ،دانمــارک و هلنــد از اعضای
گروهکهــای تروریســتی فعــال علیه ایــران و پشــتیبانیهای مالی برخی کشــورهای
منطقه ،در کنار تالش شبانه روزی رئیس جمهوری امریکا برای فشار به روی کشورمان،
اگر نگوییم از یک تروریســم دولتی ،از یک تروریســم شبه دولتی و چه بسا بینالمللی
حکایــت دارد .بویــژه آن کــه مقامات امــارات به نقــل از مقامات ســعودی این حمله
تروریســتی را پیشــاهنگ «جنگ در داخل ایران» عنوان کردند .بر این اساس است که
میتوان به قاطعیت گفت روز شنبه ایران هدف حمله تروریستی قرار گرفت.

