
تروریسم ایدئولوژیک
 یا قوم گرایانه؟

  ذهني��ت اولي��ه و اعالمي درب��اره بخش اجراي��ي عمليات 
تروريستي در اهواز متوجه گروهك تجزيه طلب االحوازيه شد 
و آن گروه هم ابتدا تأييد ضمني نمود. از بررسي هاي امنيتي 
و اطالعاتي كشور بي خبريم و قطعاً نتيجه بررسي كارشناسي 
آنان بايد براي حاكميت فصل الخطاب باش��د. اما ش��واهد و 
قرائني كه در ادامه خواهد آمد اجازه نمي دهد نقش داعش يا 

رويكرد داعش را در اين ميان ناديده بگيريم.
1- س��بك و س��ياق عمل تروريس��تي االحوازيه در طول 
سال هاي گذشته به دو صورت بمب گذاري و بزن در رو بوده 
اس��ت. يعني يا بمب گذاری بوده است يا س��وار بر موتور يا 
خودرو به محلي حمله و بالفاصله صحنه را ترك مي كرده اند، 
اما اينكه افراد با هويت مشخص در روز روشن بكشند تا كشته 
شوند و قصد ترك صحنه را نداشته باشند سيره داعش است. 
همانطوركه در مجلس اينگونه عمل كردند و راه دررو براي 

خود باقي نگذاشتند.
2- بر تروريس��ت هاي اي��ن عملي��ات جوه��ره اعتقادي و 
ايدئولوژيك حاكم اس��ت؛ ايستادن تا كش��ته شدن. شمايل 
ظاهري و فيلمي كه داعش منتشر كرد - كه اصالت چهره ای 
آن تأييد شده است- و محتواي كالم تروريست ها حكايت از 
ايدئولوژيك بودن و خش��ك مغزي ديني است كه االحوازيه 
اينگونه نبود. آنان از جغرافيا و تجزيه طلبي سخن نمي گويند 
بلكه از مبارزه با كفر و رسيدن به شهادت سخن مي گويند كه 

نشان از ايدئولوژيك بودن انگيزه است. 
3- االحوازيه رس��ماً نقش خود را تكذيب كرد، اما داعش 
ضمن به عهده گرفتن مسئوليت، ويدئويي را از تروريست ها 
منتشر كرد. انتشار ويدئو و استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
از خصايص داعش اس��ت. همين كار را در ماجراي مجلس 

نيز انجام داد.
4- اگر بپذيريم اين اقدام مربوط به گروهك االحوازيه است 
بايد ش��يفت فكری آن از قوم گرايي ب��ه ايدئولوژي گرايي را 
اس��تدالل كنيم. اينكه اين گروه با داعش حش��ر و نشر پيدا 
كرده است محتمل اس��ت، اما پيش فرض آن بايد عدول اين 
عناصر از آموزه هاي شيعي باشد كه همين اتفاق يعنی عدول از 

آموزه های شيعی در بررسی های اوليه قابل تأييد است.
5- دو نفر از كشته شدگان با هم برادرند كه برادر سوم آنان 
قباًل در سوريه انتحاری عمل نموده و كشته شده است يكی 
ديگر از تروريست های كشته ش��ده پسر عموی آن دو است 
كه ارتباط اين افراد با داعش يا تروريس��ت های تكفيری را 

قطعی می نمايد.
6- از جهت راهب��ردي براي نظام جمهوري اس��المي فرقي 
نمي كند كه  ترور مربوط به كدام گروهك است. اصل ناامني 
و وابستگي در هر دو صورت محرز است و ريشه كني آن امري 
قطعي و الزم است، اما شناخت ماهيت )قومي يا ايدئولوژيكي( 

مي تواند به برنامه ريزي و اولويت هاي تاكتيكي كمك نمايد.
7- چهره افراد كشته شده با چهره های افراد ويدئوي منتشر 
ش��ده ازس��وي داعش تطابق دارد با اين تفاوت كه ويدئوی 
مذكور روزهای قبل تهيه شده است و ريش و سبيل جنازه های 
تروريس��ت ها بلندتر از تصاوير ويدئو اس��ت. همه ش��واهد 
حضور داعش يا جرياني شبيه داعش را تأييد مي كند و خط 
قوم گرايي در حادثه اهواز قابل احراز نيست . البته دست آلوده 
آل سعود و سيستم های اطالعاتی غربی در هر دو صورت قابل 

كتمان نيست.

رهبر انقالب  در دیدار مدال آوران کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی اندونزی:

بزدالن مزدور سعودي و امارات را گوشمالي سختي خواهيم داد
برادر شهید حسین والیتی فر از شهدای حادثه تروریستی اهواز در گفت وگو با » جوان«:

شهادت حسين و حسين  ها عزم ما را در مقاومت قوی تر می کند
جمع�ی از ورزش�کاران م�دال آور و 
غرورآفری�ن کش�ورمان در بازی ه�ای 
آس�یایی ۲۰۱۸ جاکارت�ا )اندونزی( ظهر 
دیروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

و گفت وگو کردند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در اين ديدار قبل 
از بيان نكاتی خطاب به ورزشكاران، حضور 
گرم و پرشور ملت ايران در مراسم عزاداری 
حضرت سيدالشهدا عليه السالم را پرمعنا و با 
عظمت تر از سال های قبل خواندند و با اشاره 
به حادثه تروريس��تی دو روز قبل در اهواز، 
گفتند: اين حادثه تلخ بار ديگر نشان داد كه 
ملت ايران در راه پرافتخار پيشرفت و اعتال، 

دشمنان زيادی دارد. 
ايش��ان حمله ب��ه اف��راد بی دف��اع را كاری 
بزدالن��ه خواندند و خاطرنش��ان كردند: كار 
ش��جاعانه از آِن جوانان برومند كشور است 
كه در ميدان های علمی، دفاعی و ورزش��ی 

افتخارآفرين هستند. 
ايشان افزودند: بر اس��اس گزارش  ها اين كار 
بزدالنه كار همان افرادی است كه هر جا در 
سوريه و عراق گرفتار می شوند، امريكايی   ها 
نجات ش��ان می دهند و دست شان در جيب 

سعودی و امارات عربی است. 
رهبر انقالب اسالمی تأكيد كردند: مطمئناً 
گوشمالی سختی به عوامل اين اقدام خواهيم 

داد. 
حض��رت آي��ت اهلل خامنه ای بخ��ش بعدی 
سخنان شان را به تأكيد بر ارزش كار بزرگ 
م��دال آوران و توصي��ه چند نكته ب��ه آنان 

اختصاص دادند. 
 خشم استکبار از موفقیت های جوانان 

ایرانی
ايشان خطاب به ورزش��كاران گفتند: مدال 
واقعی ش��ماييد، زيرا باال  تري��ن ارزش برای 
يك كشور و الزمه پيشرفت آن، وجود نيروی 
انس��انی كارآمد، مؤمن، جدی، ب��ا هوش و 

پر تالش است. 
رهب��ر انق��الب، افتخارآفرين��ی دختران و 
پس��ران مدال آور ايران در مسابقات جهانی 
را موجب خرس��ندی ملت ه��ای آزاده و در 
عين حال عصبانيت جبهه استكبار دانستند 
و افزودن��د: مس��تكبران از پي��روزی مل��ت 
ايران در هر عرصه ای خش��مگين می شوند، 
بنابراين پيروزی شما در واقع پيروزی ملت 
و شكست جبهه وسيع دشمنان ايران است، 
به همين دليل حقيقتاً به شما افتخار می كنم 
و پيام های تشكر من به شما به معنای واقعی 

كلمه، برآمده از دل است. 
ايشان با اش��اره به تالش مستمر دشمنان 
برای پنهان كردن موفقيت های بزرگ ملت 
ايران در عرصه های مختل��ف گفتند: البته 

افتخارآفرينی ش��ما ورزش��كاران عزيز در 
مقابل چشم صد  ها ميليون انسان در دنيا، 
غيرقابل انكار اس��ت كه اين امتياز، ارزش 

كارتان را مضاعف می كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای، خلق صحنه های 
مان��دگاری همچون دعا و س��جده به درگاه 
پ��روردگار پ��س از پيروزی، وق��ار و حجاب 
اس��المی بان��وان ورزش��كار كش��ورمان در 
مسابقات و اهدای مدال به شهيدان سرافراز 
را نش��ان دهنده هويت و ش��خصيت ايرانی، 
اس��المی و انقالبی ورزش��كاران غيور ايران 
برشمردند و تأكيد كردند: قهرمانان اجاره ای 
برخی كشور  ها از نشان دادن هويت آن ملت 
ناتوان هس��تند اما قهرمانان اصيل ما چنين 
افتخارآميز، هويت مل��ت ايران را نمايندگی 
می كنند و كار ش��ما با هيچ محاسبه مادی، 

قابل ارزشگذاری نيست. 
 ارزش ه�ا و اصالت هایم�ان را زیر پا 

نمی گذاریم
رهبر انقالب اسالمی از همين زاويه به موضوع 
تهديد ورزشكاران كشورمان از جانب برخی 
مراكز خارج��ی پرداختند و گفتند: خاضع و 
خاشع ش��دن در مقابل هنجارهای استكبار 
مايه افتخار نيست، بنابراين در مقابل تهديد 
به اينكه اگر فالن مسابقه را ندهيد يا كاری را 
انجام ندهيد، فالن فدراسيون از شما ناراضی 
می شود، نبايد تسليم تهديد  ها و هنجارهای 

غلط و تحميلی شويد. 
ايشان با تأكيد بر اينكه ميدان ورزش، ميدان 
ترس و مالحظه نيست بلكه ميدان شجاعت و 
پيش رفتن است، گفتند: ارزش  ها و اصالت  ها 
را نمی ت��وان و نباي��د زير پا گذاش��ت، البته 
مخالفان ارزش های ملت ايران نيز نمی توانند 
كاری بكنند، همچنان كه س��ال قبل پس از 
آنكه عليرضا كريمی عزيز، شكس��ت را برای 
هدف مهم تری قبول كرد، او و فدراس��يون 
كش��تی را تهديد كردن��د اما در مس��ابقات 

امس��ال، اين جواِن افتخارآفري��ن حاضر و 
قهرمان شد. 

حضرت آي��ت اهلل خامن��ه ای در تبيين علت 
مخالفت با مسابقه دادن با نمايندگان رژيم 
صهيونيستی، خاطرنشان كردند: جمهوری 
اسالمی از ابتدای انقالب، رژيم صهيونيستی و 
رژيم نژادپرست آفريقای جنوبی را به رسميت 
نشناخت، البته رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی 
سقوط كرد و رژيم غاصب، كذاب و نژادپرست 

صهيونيستی نيز ساقط خواهد شد. 
رهبر انقالب اسالمی تأكيد كردند: جمهوری 
اس��المی اي��ران در مس��ابقات ورزش��ی با 
نمايندگان رژي��م غاصب ش��ركت نخواهد 
كرد و معتقديم خود اين كار كه سال گذشته 
عليرضا كريمی نمون��ه ای از آن را انجام داد، 

يك قهرمانی واقعی است. 
 تشویق مردم به ورزش

ايشان با اشاره به توجه ويژه مردم به جوانان 
قهرمان ب��ه آنان توصي��ه كردن��د: در عين 
قهرمانی، »متواضع، متدين، انقالبِی پيشرو 
و خانواده دوست« باش��يد تا در چشم مردم 

الگوی »صالح، نجابت و طهارت« شويد. 
رهبر انقالب اسالمی ديدار با افتخارآفرينان 
كاروان ورزشی ايران را بسيار شيرين و اين 
روز را روزی به ياد ماندنی برشمردند و گفتند: 
ورزش قهرمان��ی بايد همچ��ون قله ای همه 
مردم را به انجام ورزش تشويق و ورزش را در 

چشم همگان شيرين كند. 
در اين ديدار كه در فضايی صميمی و پرنشاط 
برگزار شد، هر يك از ورزش��كاران قهرمان 
خ��ود را معرفی و نكاتی درب��اره افتخارات و 

سوابق شان بيان كردند. 
در اين دي��دار ك��ه وزي��ر ورزش و جوانان، 
دبير كميته ملی المپيك و رؤس��ای برخی 
فدراسيون  ها نيز حضور داشتند، مدال آوران 
بازی های آسيايی نماز ظهر و عصر را به امامت 

رهبر انقالب اسالمی اقامه كردند. 

مردم خوزس��تان به ويژه شهر اهواز آمده 

صغري خيل فرهنگ
بودند برای تماشای نمايش اقتدار ملی، اما   پايداري

دل های پركينه تروريست های وابسته به 
استكبار و دنباله های منطقه ای آن تاب ديدن اقتدار ملت ايران را نداشت 
و با شليك كور ، زن و كودك و سرباز را به گلوله بست. اما حكايت شهادت 

حسين واليتی فر در اين روز حكايتی دگر است. 
محسن واليتی فر برادر ش��هيد حس��ين واليتی فر به » جوان « گفت: 
حسين متولد تير ماه 75 ، فرزند آخرخانواده و دانشجوی رشته فقه و 
اصول دانش��گاه اصول دين بود اما عالقه ويژه ای به سپاه داشت، برای 
همين از سه س��ال پيش با پيگری های زياد توانست به عضويت سپاه 
درآيد. از وقتی وارد سپاه شد از هر نظر متحول شد، من به عنوان برادر 
بزرگ تر اين را كاماًل احساس می كردم و همان زمان به دلم خطور كرد 
كه حسين طعمه شهادت خواهد شد . وی درباره فعاليت های مذهبی 
و اجتماعی برادر شهيدش گفت: حسين از كوچكی در جلسات قرآن 
شركت می كرد، در بسيج هم فعاليت داشت ، بيشتر اوقات يا درهيئت 
بود يا در مراسم های شهدا حضور داش��ت يا به مزار شهدا می رفت ، از 
بچه های هيئت محبان ابوالفضل بود، مرتب مراسم هفتگی ، اردو های 
جهادی، سفر های زيارتی مشهد و كربال و اردو های راهيان نور داشتند، 
بار  ها گفتم كه حسين ش��ما هم ش��غل داری و هم مسكن ، االن وقت 
ازدواج شماست آخرين بار همين هفته گذشته بود كه حسين دست 
روی ش��انه من گذاش��ت و گفت من در اين دنيا نمی مانم، من شهيد 

می شوم ، عين جمله شهيد همين بود. 
 وی افزود: حسين مسئول آماد و پشتيبانی گردان اول لشكر عملياتی 

سپاه هفت وليعصر)ع(  خوزستان بود. 
محسن واليتی فر درباره فيلمی از شهيد كه در فضای مجازی منتشر 
شده است كه درآن از شهادتش می گويد گفت: اين فيلم مربوط به دو 
سال گذشته است ، حسين به همراه يكی از دوستانش در زمستان وارد 
حرم امام رضا)ع( می شوند و دوس��تانش آنجا از حسين فيلم كوتاهی 
می گيرند و می خواهند كه حسين صحبت كند ،حسين هم با افتخار 
و با اخالص جلوی دوربين حاضر می ش��ود و می گويد كاری ندارم كه 
می خواهد ريا باشد يا نه اما می گويم تا همه بدانند كه من يك روز شهيد 
می شوم .  وی در خصوص نحوه شهادت برادرش در حادثه تروريستی 

اهواز گف��ت: رژه يگانی كه حس��ين در آن بود، تمام ش��ده بود، يگان 
بچه های جانباز ويلچری جلوی يگان آنها بود ك��ه يكی از جانبازان از 
روی ويلچر می افتد ، حسين و دو نفر ديگر به كمك جانباز می روندكه 
همان لحظه تروريست  ها حمله می كنند و اولين نفری كه مورد خشم 
اين جالدان قرار می گيرد همان جانباز روی ويلچر بود، جانباز 75درصد 
جنگ تحميلی ، حاج حس��ين منجزی از روستای بديل بخش عقيلی 

شهرستان گتوند كه حسين و دو همراهش هم شهيد می شوند . 
محسن واليتی فر كه خود پاسدار اس��ت به » جوان « گفت: قطعاً اجازه 
نخواهيم داد كه اس��لحه برادرم بر زمين بماند وما مطيع رهبريم، امام 
خامنه ای فرمودند اين ترقه بازی  ها تأثي��ری در اراده ملت ندارد. فكر 
نكنند با ريختن خون ما، دس��ت از مقاومت و جهاد برمی داريم ما هر 
چه شهيد بدهيم و خون بدهيم، حفظ اس��الم و دستاوردهای انقالب 
اسالمی برای ما اولی تر و مهم تر است. پيامی هم به تروريست  ها دارم كه 
ما در اين راه تا جان در بدن داريم ايستاده ايم و خدمتگزار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و كشور و حافظ مقدساتمان خواهيم بود و شهادت 
حسين و حسين  ها در اين مسير ما را قوی تر و عزم ما را راسخ تر كرده 
است.  مشروح اين گفت وگو در روزهای آينده در صفحه ايثار و مقاومت 

منتشر خواهد شد. 
پيكر شهيد حس��ين واليتی فر ديروز دو  ش��نبه همراه با ساير شهداي  
حادثه تروريستي اهواز   تش��ييع و در مزار ش��هدای دزفول به خاك 

سپرده شد. 

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه 3 مهر ۱397   -    ۱5 محرم ۱44۰

سال بیستم- شماره 5475 - ۱6 صفحه
قیمت:5۰۰تومان

يادداشت هاي امروز

محرم امسال پرشورتر و ستايش برانگیزتر
 رسولسنائیراد

2

تروريسم ايدئولوژيک يا قوم گرايانه؟
عبداهللگنجي

1

فرصت رويارويی با متحدين در نیويورک
سیدرحیمنعمتی

15

در فرودگاه نیویورك

روحاني: تخلفات امريكا را 
براي جهانيان تبيين مي كنيم

   ترام��پ حداقل چهار اق��دام غلط انج��ام داد؛ خروج 
از برجام و نادي��ده گرفتن تعهدات بين المللی، فش��ار به 
كشورها براي عدم همكاري با ما، تحريم مردم و دخالت در 
امور داخلي ايران. قبل از اينكه از گفت وگو سخن بگويد، 

بايد به عقب برگردد | صفحه ۲

ويژه هاي جوان  

 تبعیض جناحي براي يارانه احزاب
 اصالح طلبان دلواپس مجرمان

صفحه ۲

يادداشت

عبداهلل گنجي |   مديرمسئول

ي
اس

سي

لل
لم

ن ا
بي

دي
تثا

 مظاهري: در روز 21 فروردين، روز ش��وم رأي گيري براي نرخ ارز، با يك محاس��به اش��تباه كه اق
اشتباهي رياضي دارد، رأي گيري شد 4200 تومان نرخ ارز باشد

  تاجگردون: شك ندارم بانك مركزي و سيستم بانكي و برخي اركان دولت تعمداً مأموريت خراب تر شدن 
اوضاع و اذيت كردن مردم را دارند | صفحه 4

مظاهري و تاجگردون اظهارنظر کردند 
ایران با تحریموضعيت فعلي اقتصاد محصول سياست های خرابكاري و ندانم كاري است

 پشت میز مذاکره نمی نشیند
بیانیه 53 مقام سابق و چهره سیاست خارجی امریکا

نگاهي به آسیب هاي جدي چندمرجعی اطالع رسانی
 و سردرگمی افکار عمومی در حوادث مختلف

»استراتژي خبري« نیست، نداریم!

صفحه ۱5

محمد طاها   
پسر ایران بود

 ۲5 شهید حادثه تروریستي از جمله محمدطاها
پسر 4 ساله ایران  دیروز بر شانه هاي باشکوه  اهواز  تشییع شدند  

رهبر انقالب  در ديدار مدال آوران كاروان ورزشی ايران در بازی های آسيايی اندونزی:

بزدالن مزدور سعودي و امارات را 
گوشمالي سختي خواهيم داد

جمهوری اسالمی ایران در مسابقات ورزشی با نمایندگان رژیم غاصب شرکت نخواهد کرد

رئیس بنیاد ش�هید و ام�ور ایثارگ�ران تأکید ک�رد: خانواده های 
تح�ت  اه�واز  تروریس�تی  حادث�ه  مجروح�ان  و  ش�هدا 
پوش�ش بنی�اد ش�هید و ام�ور ایثارگ�ران ق�رار می گیرن�د. 
به گزارش روابط عمومی بنياد شهيد و امور ايثارگران، حجت االسالم 
سيد محمدعلی ش��هيدی روز دو  ش��نبه 2 مهرماه در س��فر به استان 
خوزس��تان با جمع��ی از مجروحان حادثه تروريس��تی اه��واز كه در 
بيمارستان های ارتش و آپادانا بستری بودند ديدار و گفت وگو كرد و از 

نزديك در جريان روند درمانی آنان قرار گرفت. 
نماينده ولی فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين ديدار  ها ضمن 
ابالغ سالم مقام معظم رهبری و رئيس جمهور گفت: چنين حوادثی نه 
تنها بر روحيه مردم ما تأثير منفی نمی گذارد، بلكه آنها را برای مقابله 
با دش��منان متحد و منس��جم می كند.  معاون رئيس جمه��ور افزود: 
خوشبختانه روحيه مجروحان و آسيب ديدگان اين حادثه بسيار عالی 

است و نش��ان دهنده جاری بودن روحيه و فرهنگ ايثار و فداكاری در 
جامعه اسالمی و بين تك تك مردم كشورمان است. 

وی با آرزوی بهبودی و شفای عاجل برای مجروحان اين حادثه گفت: 
شما عزيزان در راه دفاع از كش��ور و دين خود فداكاری كرديد و بنياد 
شهيد و امور ايثارگران نيز طبق وظيفه قانونی خود در خصوص تحت 
پوشش گرفتن شما به عنوان جانباز اقدام می كند و پرونده های مربوط 

به اين حادثه نيز در اسرع وقت در روند اجرايی قرار می گيرند. 
مجروحان اين حادثه نيز در اين ديدار  ها به بيان ش��رحی از وضعيت و 

آسيب ديدگی های خود پرداختند. 
حجت االسالم شهيدی افزود: بس��ياری از مجروحان اين حادثه افراد 
غيرنظامی، زنان و كودكان هستند كه قساوت دشمنان را نشان می دهد. 
خوشبختانه مجروحان اين حادثه دارای روحيه بسيار خوبی هستند و از 

روند درمانی خود نيز ابراز رضايت داشتند. 

حجت االسالم شهیدی:
خانواده های شهدا و جانبازان حادثه تروریستی اهواز

 تحت پوشش بنياد قرار می گيرند

AP | مادر محمدطاها  که خود نيز در حادثه تروريستي اهواز زخمي شد و در تشييع فرزندش حاضر نبود،  به خبرنگاران گفت که شب قبل از شهادت، پسرم از من مي پرسيد که آيا مي توانم »لبيک يا حسين)ع(« بگويم؟!          عکس: ابراهيم نوروزي

 هربار كه يك اتفاق يا حادثه مهم در كش��ور روي مي دهد، به موازات بحران 
پيش آمده، يك بحران ديگر هم در حاشيه رويداد اصلي شكل مي گيرد: بحران 

اطالع رساني | صفحه 5

همین صفحه

  سياسي


