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چهره زشت تروريس��ت و مثلث خش��ونت) امريكا _ رژيم صهيونيستي و 
سعودي ( بار ديگر رخ نماياند و با طراحي توطئه اي ديگر براي القاي ناامني 
در ايران، امنيت آفرينان را نش��انه رفت تا اين گونه وانمود كنند كساني كه 
خود را ملجأ امنيت كشور مي دانند، در معرض تهديد هستند. غافل از آنكه 
هر انسان منصفي مي داند چنين اقدامات تروريستي آن هم در محيطي كه 
بارها نشان داده به جهت سابقه طوالني گروهك هاي تجزيه طلب و اقدامات 
مشابه تروريستي، محيطي آلوده از منظر امنيتي است، چندان دور از انتظار 
نبوده است؛ اما گروهك تروريستي االحوازيه كيست و تاكنون چه اقدامات 
تروريستي در خوزستان انجام داده است. اين گروهك تروريستي تجزيه طلب 
كه خود را به نام »االحوازيه« معرفي مي كند با تمسك به قوم گرايی عربي كه 
امروزه توسط انگلستان و امريكا براي ايجاد تفرقه در كشورهاي جبهه مقاومت 
رواج داده شده است اعتقاد دارند كه از سال ۱۹۲۵ ميالدي، فارس ها منطقه 

االحواز را اشغال كرده و اكنون فارس ها بايستي به اشغال اهواز پايان دهند.
شاخه تروريستي اين گروهك گردان هاي محي الدين آل ناصر نام دارد. نام 
رهبر اين گروه »حبيب نبگان« س��اكن دانمارك است. بيشتر اعضاي اين 
گروهك كه از دو خانواده نيسي و نبگان هستند، در هلند، دانمارك و سوئد 
ساكن هستند. حبيب أسيود، سعيد حميدان و ناصر جبر، از مسئوالن اين 
گروهك مسلح تجزيه طلب هستند. محمود مشاوي )محمود حسين مشاوي( 
سركرده گروهك تروريستي موسوم به جبهه العربيه لتحرير االحواز نيز با اين 
گروهك در ارتباط تنگاتنگ است و مشتركاً در خوزستان دست به عمليات 
تروريستي مي زنند. تش��كيالت نظامي و تروريستي حركه النضال العربي 
لتحريراالحواز و شاخه نظامي آن موسوم به محي الدين آل ناصر، از اواسط 
سال۱۳۷۶ با هدف مقابله با جمهوري اسالمي و تجزيه خوزستان فعاليت خود 
را آغاز كرد. افراد اين گروهِ نژادپرست اعتقاد دارند جزاير سه گانه ابوموسي و 
تنب بزرگ و كوچك بخشي از خاك اعراب است و عالوه بر آن در نقشه هاي 
خود عنوان خليج عربي را به جاي خليج فارس به كار مي برند. بمب گذاری های 
سال ۱۳۸۴ در اهواز از اقدامات خشن اين گروهك تروريستي است. از جمله 
بمب گذاری در فرمانداري اهواز كه به شهادت بيش از ۱۱ تن و زخمي شدن 
بيش از ۸۷ تن از هم ميهنان عزيزمان انجاميد از اقدامات تروريستي آنها است. 
اين گروهك از بمب گذاري در ساختمان منابع طبيعي اهواز فيلم برداری و 
در فضای مجازي آن را به نام خود منتشر كردند. گروهك تروريستي حركه 
النضال مدتي است به دليل حضور در كش��ورهاي اروپايي در ذيل اقدامات 
تروريس��تي خود، از عنوان حركه النضال العربي لتحرير االحواز اس��تفاده 
نمي كند و بيانيه ها و اخبار تروريس��تي خود را با نام مقاومت عرب االحواز 

صادر مي كند.
اما چند نكته در رابطه با اقدام تروريستي روز گذش��ته گروهك االحوازيه 

وجود دارد:
۱-  گروهك تروريستي االحوازيه و گروهك هاي موسوم به خلق عرب از همان 
آغازين روزهاي پيروزي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي با اقدامات تروريستي 
خود در بازار اهواز و به خاك و خون كشيدن مردم مظلوم و كودكان بی گناه 
اهوازي نشان دادند كه به جز زبان مشترك آنها با اعراب جان بركف خوزستاني، 
هيچ اشتراك معنايي ميان آنها با مردم اين منطقه جنگ زده و متجاوز رانده 
وجود ندارد و تجمعات گسترده عرب های غيرتمند خوزستاني بعد از هر اقدام 
تروريستي اين گروهك هاي عفلقي به نشانه اعتراض به وجود آنها و تبري 
جستن از آنها، نشان دهنده فاصله بين دو تفكر تروريستي با وطن پرستی 
و نوعدوستي است. دامان هم وطنان خوزس��تاني ما از چنين اقدامات كور 
تروريستي پاك است و اين نگاه را مردم عرب زبان ما نه در شعار، بلكه با عمل 

خود در طول هشت سال جنگ تحميلي نشان داده اند.
۲- چندي است شهرهاي مختلف خوزستان به ويژه اهواز دستخوش برخي 
حركات سازماندهي شده و مشكوك شده است و سناريوي ناآرام سازی در 
دو سوي منطقه ايران و عراق كليد خورده اس��ت. ديده مي شود به يكباره 
در اهواز جماعتي مشكوك به خيابان آمده و با شعارهاي ضد عراقي و عربي 
موج آفرينی مي كنند و يك روز پس از آن، در بصره به سركنسولگري ايران 
حمله شده و س��اختمان آن را به آتش مي كشند. س��ؤال اينجاست پشت 
حوادث ناآرامي هاي اخير در جنوب عراق و ايران كيست؟ آيا با رصد مالقات 
و ديدار هاي مقامات امريكايي و انگليسي و رد و بدل پول های كثيفي كه از 
سعودي در بين تروريست ها و حتي اغتشاش گران ماه هاي اخير در اهواز و 
در آن طرف مرز يعني بصره عراق، به مثلث شوم توطئه غربي- صهيونيستي 

– سعودي نمي رسيم.
۳-   اقدام تروريستي روز گذشته در اهواز و شليك رگبار به صف رژه روندگان 
گراميداشت سالروز دفاع مقدس و مردمي كه آمده بودند تا اقتدار فرزندان 
خويش را با گذشت ۳۸ سال از آغازين روز جنگ تحميلي ببينند، حكايت از 
آن دارد كه شكست تروريست ها در سوريه و عراق، موجب عصبانيت مثلث 
شوم تروريسم شده است و اين اقدام تنها واكنشي براي سرپوش گذاشتن بر 
اين شكست هاست. هرچند عدم دقت در پوشش امنيتي منطقه رژه از جمله 
اشتباهات فاحشي است كه هم بايد دستگاه هاي اطالعاتي در ورود و چتر 
امنيتي كه مي بايس��ت انجام مي دادند و قصور كردند پاسخگو باشند و هم 
نيروهاي اطالعاتي – امنيتي دستگاه هاي نظامي بابت كم توجهی خود جواب 
دهند كه چرا با وجود اطالع از فعاليت هاي ماه هاي گذشته گروهك االحوازيه 
تا بدين حد اهمال كاری و كوتاهي داشته اند، از اين ضعف اطالعاتي نيروهاي 
خودي كه بگذريم، هيچ گاه نمي توان چنين اقدام تروريستي را نشان از توفيق 

تروريست ها دانست.
۴-   اما نكته مهم ديگر اين اس��ت كه س��رنخ اصلي گروهك تروريس��تي 
تجزيه طلب وهابي االحوازيه كه مسئوليت حمله تروريستي روز گذشته رژه 
۳۱ شهريور را پذيرفته، كجاست؟ چرا اين گروهك در انگلستان و در شهر 
لندن دفتر داشته و رسماً فعاليت مي كند و چرا در تشكيالت رهبري كننده 
آنها انجمن دوستي ايران و انگليس وجود دارد؟ آيا نبايد نسبت به سناريوي 
طراحی شده انگليسي ها كه گروهك تروريستي االحوازيه را پشتيباني مادي 
و رسانه اي مي كند تا پروژه خام تجزيه طلبی در بخش هايي از ايران از جمله 
خوزستان را دنبال كنند، حساس بود؟ دستگاه ديپلماسي ما چرا با وجود اينكه 
اين گروهك مسئوليت اين حمله را پذيرفته و مي دانيم دفتر آنها در لندن فعال 
است و باز مي بيند بی بی سی در انعكاس اخبار اين ترور به جاي استفاده از واژه 
»حمله تروريستي« از واژه »حمله مسلحانه« استفاده مي كند، حساس نبوده 

و به دولت انگليس اعتراض نمي كند؟

حسن رشوند

روحاني: امروز قدر موشك هاي مان را بيشتر مي دانيم

همزم�ان ب�ا 31 ش�هريور و آغ�از هفت�ه دف�اع 
مقدس، رژه اقتدار نيروهاي مس�لح در سراس�ر 
كش�ور برگ�زار ش�د. در ته�ران نيز اين مراس�م 
ب�ا حض�ور رئي�س جمه�ور و فرماندهان ارش�د 
نيروهاي مس�لح در حرم امام ب�ا نمايش آخرين 
دستاوردهاي دفاعي برگزار شد. نمايش ۲1 فروند 
موش�ك بالس�تيك س�پاه در تهران و همچنين 
رژه يگان هاي ش�ناوري س�طحي و زيرسطحی و 
يگان هاي هوا و درياي نيروه�اي دريايي ارتش و 
س�پاه در آب های نيلگون خليج ف�ارس از جمله 
ادوات و تجهيزات دفاعي بود كه به نمايش درآمد. 
به گزارش تسنيم، دكتر روحاني، رئيس جمهور طي 
سخناني در اين مراسم، با بيان اينكه جنگ تحميلي 
هشت ساله به ما آموخت در روز سختي بايد روي پاي 
خود بايستيم، گفت: ايران نه س��الح هاي دفاعي را 
كنار خواهد گذاشت و نه توانمندي دفاعی اش را كم 
خواهد كرد. روحاني در ادامه سخنانش با بيان اين 
مطلب كه »تاريخ دفاع هشت ساله ما تاريخ گذشته 
نيست هميش��ه خواهد ماند، تاريخ پيِش رو و آينده 
ماس��ت، مصباح آينده و چراغ راهنماي ما است«، 
گفت: جنگ تحميلي هشت ساله به ما آموخت كه در 
روز سختي بايد روي پاي خود بايستيم و تحت فرمان 

رهبري باشيم. 

   ترامپ به سرنوشت صدام گرفتار مي شود
وي افزود: آغاز جنگ با يك عالمت و بهانه شروع شد و 
آن زير پا گذاشتن يك معاهده و قرارداد دوجانبه بين 
ايران و عراق بود. تجاوز صدام به اين بهانه آغاز شد كه 
معاهده ۱۹۷۵ را به اصط��الح خودش معاهده خوبي 
براي خود و عراق نمي دانس��ت، با اينكه مدت ها براي 
اين قرارداد و اين معاهده مذاكره شد و شخص صدام 
پاي اين معاهده را امضا كرده بود، ش��روع اين جنگ 
با پاره كردن معاهده مقابل تلويزيون آغاز ش��د و بعد 
هم حمالت ناجوانمردانه آنها آغاز شد. رئيس جمهور 
تصريح كرد: امروز بعد از ۳۸ سال از آن حادثه، تجاوز 
صدام و زير پا گذاشتن آن معاهده، دولتي كه براي يك 
ملت ۱۷ شبانه روز وقت مذاكره كنندگان ما را گرفت و 
همان دولتي كه بعد از ۱۲ سال فشار بر ملت ايران در 
برابر منطق مستحكم ديپلمات ها سر فرود آورد، عين 

داستان صدام را تكرار مي كند. 
روحاني تصريح كرد: تجاوز ص��دام ظاهرش قرارداد 
۱۹۷۵ بود و باطنش از بين بردن انقالب و نظام اسالمي 
بود. ترامپ هم ظاهرش خارج شدن از توافق برجام است 
اما باطن و هدف اصلي اش ضربه به اصل انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي است. صدام به رغم هشت سال تالش 
با حمايت همه قدرت هاي بزرگ جهان و منطقه اي به 
هدفش دست نيافت، نتوانس��ت خط تالوگ را عوض 

كند، نتوانست نظام مستحكم اس��المي ايران را از پا 
درآورد، هرچه زمان گذشت ملت ايران قوي تر، نيروهاي 
مسلح ما مصمم تر و بعد از هشت سال پيروزي، پيروزي 
نظامي، اخالقي و سياسي از آن ما شد. وي خاطرنشان 
كرد: عين اين ماجرا براي ترامپ خواهد بود و هرچه بر 
سر صدام آمده بر سر امريكا خواهد آمد.رئيس جمهور با 
ابراز اينكه »جنگ اقتصادي و رواني را امريكا عليه ما آغاز 
كرده و پايان اين جنگ خوش تر از پايان جنگ هشت 
ساله خواهد بود«، گفت: زمانش هم بسيار كوتاه تر و 
تجربه ما بسيار بيشتر اس��ت، ما از اين پيچ تاريخي با 

عزت و سربلندي عبور خواهيم كرد. 
    بر قدرت دفاعي خواهيم افزود

رئيس جمهور با اشاره به اظهارنظر ضد ايرانی مقام هاي 
امريكا تصريح كرد: آنها مي گويند ما از سالح هاي دفاعي 
دست برداريم، مي گويند براي اينكه به برجام برگردند 
موشك هاي خود را كنار بگذاريم، مي گويند براي اينكه 
به برجام برگردند به تعبير خودش��ان در امور منطقه 
مداخله اي نداشته باشيم. ايران نه سالح هاي دفاعي 
را كنار خواهد گذاشت و نه توانمندي دفاعی اش را كم 
خواهد كرد. روز به روز بر قدرت دفاعي خودمان خواهيم 
افزود، اينكه شما از موش��ك هاي ما عصباني هستيد 
معنايش اين است كه تأثيرگذارترين سالح ما موشك 
ماست، پس با حرف شما امروز قدر موشك هاي خودمان 

را بيش از گذشته مي دانيم. رئيس جمهور با بيان اينكه 
امروز ملت ايران در قلب مردم عراق، س��وريه، لبنان و 
يمن جاي دارد، گفت: شما در اين ميان كجا هستيد؟ 
شما بمب و موش��ك و امكانات را به دو كشور داديد تا 
مردم فقير يمن را زير بمباران و قحطي قرار دهند. البته 
كه ايران در منطقه تأثيرگذار اس��ت و كشوري بزرگ 
در خاورميانه است و البته كه ايران در برابر مظلوميت 
كشورهاي منطقه س��كوت نخواهد كرد. ما درس را از 
حسين مان آموختيم، عشق ما كربال و عاشورا و فرهنگ 
آن است. دستاورد ما از كربال، ايمان، انگيزه، فداكاري، 

استقامت و در نهايت ذلت ظالمان است. 
   امريكا اس�رائيل را بر اع�راب ترجيح داده 

است
در بندرعباس نيز رئيس مجلس ش��وراي اس��المي 
در مراس��م رژه نيروهاي مسلح گفت: ترامپ و پمپئو 
دشمن اس��الم و به دنبال غارت كش��ورهاي منطقه 
هستند. در اين مراسم كه با حضور فرمانده كل سپاه، 
جانشين رئيس ستادكل نيروهاي مسلح و مسئوالن 
استاني برگزار شد، علي الريجاني با گراميداشت هفته 
دفاع مقدس گفت: يكي از شگردهاي امريكا اين است 
كه كشورهاي دنيا را از ايران بترس��اند و با فرستادن 
هيئت های امنيتي سعي مي كند آنها را از ما بهراسانند. 
به كشورهاي عرب و  مسلمان منطقه مي گوييم ترامپ و 
پمپئو،  دشمن اسالم و به دنبال غارت كشورها هستند. 
دولت امريكا انتخاب خود را كرده است، انتخاب آنها 
اسرائيل اس��ت و براي عرب ها و فلسطيني ها ارزشي 

قائل نيستند. 
 رئيس مجلس تصريح كرد: خليج فارس، خليج دوستي 
و برادري اس��ت، نبايد اجازه دهي��م امريكا در خليج 
فارس بين ما اختالف بيندازد. نيروهاي مسلح ما اجازه 
نمي دهند، امريكا خليج فارس را به خليج آتش تبديل 
كند. وي گف��ت: نيروهاي مس��لح قدرتمند ما دهان 
امريكا و هركس با او همكاري كند را ُخرد خواهند كرد. 
ما حساب كشورهاي منطقه را از امريكا جدا مي دانيم 
اما پاس��خ به تحرك بي خردانه آنه��ا را رها نخواهيم 
كرد. م��ا هرگز كس��اني را كه با ملت ايران دش��مني 
كردند، رها نكرده ايم. ما براي دوس��تي با همسايگان 
هزينه هاي زيادي داده ايم و امروز بايد صحنه دوستي 
و همكاري شفاف باش��د. الريجاني ادامه داد: ترامپ 
مي خواهد به همه ملت هاي منطقه لطمه بزند. امروز اگر 
كشورهاي منطقه در اين مورد دچار غفلت شوند رژيم 
صهيونيستي همه كشورها را به خاك سياه مي نشاند. 
امريكا اگر فرصت پيدا كند به كس��ي رحم نمي كند. 
كش��ورهاي منطقه قدر ايران و نيروهاي مسلح ايران 
را بدانند. اگر امريكا فرصت پيدا كند همه را به پابوس 

نتانياهو خواهد برد و يهود را بر كعبه مسلط مي كند. 

رهبر انقالب:  جنايت اهواز ادامه توطئه 
دولت هاي دست نشانده امريکا در منطقه است

درپي حادثه تروريس�تي  ديروز صبح 
در اهواز كه به ش�هادت و زخمي شدن 
جمعي از م�ردم عزيزمان منجر ش�د، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم 
انقاب اس�امي در پيامي با تس�ليت 
به خانواده ش�هداي اي�ن حادثه تلخ و 
تأس�فبار تأكيد كردند: دس�تگاه هاي 

مسئول اطاعاتي موظفند با سرعت و دقت دنباله هاي جنايتكاران 
را تعقيب و آنان را به س�رپنجه  مقتدر قضايي كش�ور بس�پارند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، در اين پيام آمده 
است: حادثه  تلخ و تأسفبار ش��هادت جمعي از مردم عزيزمان در اهواز 
به دست تروريست های مزدور، يك بار ديگر قساوت و خباثت دشمنان 
ملت ايران را آشكار ساخت. اين مزدوران قس��ي القلب كه به روي زن 
و كودك و مردم بی گناه آتش می گش��ايند وابس��ته به همان مدعيان 
دروغگو و رياكارند كه پيوسته دم از حقوق بشر می زنند. دل های پركينه  
آنان نمی تواند تجلي اقتدار ملي در نمايش نيروهاي مسلح را تحمل كند. 
جنايت اينها ادامه  توطئه  دولت های دست نشانده  امريكا در منطقه است 
كه هدف خود را ايجاد ناامني در كش��ور عزيز ما قرار داده اند. به كوري 
چشم آنان ملت ايران راه شرافتمندانه و افتخارآميز خود را ادامه خواهد 

داد و مانند گذشته بر همه  دشمني ها فائق خواهد آمد. 
اينجانب تس��الاّ و همدردي خود را به خانواده های اين ش��هيدان عزيز 
عرض می كنم و صبر و س��كينه  الهي را براي آن��ان و علو درجات براي 
شهيدان مسئلت می نمايم. دستگاه هاي مسئول اطالعاتي موظفند با 
س��رعت و دقت دنباله هاي اين جنايتكاران را تعقيب كنند و آنان را به 

سرپنجه  مقتدر قضايي كشور بسپارند. 
  

به مناسبت هفته دفاع مقدس عنوان شد
آمادگی بسيج براي مقابله با هرگونه خطر 

از سوي امريکا
س�ازمان بس�يج  مس�تضعفين  ضمن اعام آمادگي ب�راي مقابله 
با هرگون�ه خطر از س�وي امري�كا و عم�ال دس�ت آموزش، براي 
همي�اري و هم�كاري ب�ا دول�ت در عرصه ه�اي خدمت رس�انی، 
س�ازندگي، خودكفايي و اقتص�اد مقاومتي اع�ام آمادگي كرد.

به گزارش فارس، در بخشي از بيانيه س��ازمان بسيج مستضعفين كه 
به مناسبت فرارسيدن سي و هشتمين سالگرد هفته غرورآفرين دفاع 
مقدس صادر شده، آمده است: هفته دفاع مقدس اين بار در آستانه ۴۰ 
سالگي انقالب اسالمي و نيز تش��ديد تحريم ها و فشارهاي اقتصادي و 
سياسي دشمن و استكبار جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و الزم 
است با تأمل بيشتري آن را پاسداشت و در آن انديشه نمود. در اين بيانيه 
تأكيد شده است: به ياد مي آوريم   روزها و سال های جنگ تحميلي را كه 
با تحريم هاي شديد نظامي و اقتصادي دشمنان تا جايي كه در آن ايام 
حتي  فروش سيم خاردار نيز به جمهوري اسالمی ممنوع بود و اين در 
حالي بود  كه دشمن بعثي از جديدترين  سالح هاي شرق و غرب تغذيه 
شده و با موشك ها و بمب هاي شيميايي غربي، مردم ايران را مورد هجوم 
وحشيانه قرار مي داد؛ اما از آنجا كه وعده خدا نصر و فتح براي بندگان 
مخلص  و مبارزان راه اهلل است، مردم قهرمان ايران به واسطه ايمان به 
خدا و تبعيت از رهبر كبير و فقي��د انقالب حضرت امام خميني )ره( و 
تكيه بر بسيج فراگير و گسترده مردمي توانست هم در جبهه نظامي و 
هم جبهه اقتصادي و خودكفايي تسليحاتي كيد دشمن را نقش بر آب 

نموده و او و حاميانش را به زانو در آورد و روسياه كند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: با اين حال امروز كه بار ديگر جهان غرب 
و در رأس آن ش��يطان بزرگ به اش��كال مختلف از جمله تحريم هاي 
ظالمانه و غيرانس��اني اقتصادی سعي در توطئه، فش��ار و بدبيني در 
افكار مردم  آزاده ايران اس��المي و به زعم خام خويش شكست انقالب 
اس��المي را دارد؛ تنها راه ايستادگي در برابر نقش��ه هاي شوم و سياه 
مستكبران جنايتكار، توكل به خدا، وحدت كلمه و تبعيت از فرامين 
فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( مي باشد 
كه همه را به همدلي و همكاري براي پايداري در برابر دسيس��ه هاي 
اقتصادي فرا مي خوانند و سرنوش��ت زورگويان جهان به ويژه امريكا 
و رژيم كودك كش اس��رائيل را تباهي و حذف ش��دن در جغرافياي 
سياسي جهان مي دانند. در همين راستا سازمان بسيج  مستضعفين  از 
يك سو با برگزاري رزمايش اخير اقتدار عاشورايي بسيج ضمن اعالم 
آمادگي براي مقابله با هرگونه خطر از س��وي امريكا و عمال دس��ت 
آموزش، از ديگر سو آمادگي خود را براي همياري و همكاري با دولت 
در عرصه هاي خدمت رسانی، سازندگي، خودكفايي و اقتصاد مقاومتي 
اعالم داشته و آماده است تا با تكيه بر توان تخصصي فرزندان بسيجي 
ملت بزرگ ايران  در آستانه چهلمين س��ال انقالب اسالمي بار ديگر 
طعم  تلخ شكست را به دشمنان چشانده و پيروزي ديگري را براي اين 

سرزمين الهي رقم بزند.
 

 عارف: اقتدار نيروهاي مسلح 
خار چشم دشمنان است

رئيس بني�اد امي�د ايراني�ان ب�ا بي�ان اينك�ه اقت�دار نيروهاي 
مس�لح م�ا خ�ار چش�م دش�منان ش�ده اس�ت، دوران دف�اع 
مق�دس را تجربه اي گران س�نگ ب�راي نظام جمهوري اس�امي 
دانس�ت و بر ض�رورت اس�تفاده از تجربه مديريت�ي زمان جنگ 
ب�راي فائ�ق آم�دن ب�ر مش�كات كنون�ي كش�ور تأكي�د كرد.

به گزارش ايرنا، محمدرضا عارف در نشست شوراي هماهنگي استاني 
بنياد اميد ايرانيان با گراميداش��ت هفته دفاع مق��دس و با بيان اينكه 
سربلندي، استقالل و آرامش ما مديون كساني است كه در ميدان نبرد، 
بی محابا دل به درياي خطر زدند و كش��تي انقالب را از دل توفان قهر 
و كين بدخواهان به ساحل ثبات و افتخار رساندند، گفت: دوران دفاع 
مقدس در شكل گيری و تقويت مقاومت در منطقه مؤثر بود؛ ما آغازگر 
جنگ نبوديم و موضع مان دفاعي بود و ايستاديم و از اين بابت شرمسار 
هم نيستيم. عارف با بيان اينكه ايران اگر در دفاع مقدس قهرمان بود، 
قهرمان آشتي و صلح مبتني بر عدالت نيز بود، تصريح كرد: جمهوري 

اسالمي ايران هميشه منادي صلح و دوستي در جهان بوده است.
وي ادامه داد: اين نشان دهنده اين اس��ت كه جمهوري اسالمي ايران 
هيچ گاه به دنبال جنگ افروزی در منطقه و جهان نيست و براي ايجاد 
صلحي پايدار در جهان ت��الش مي كند. رئيس بنياد امي��د ايرانيان با 
بيان اينكه ايران همواره قرباني تروريس��م بوده است به حادثه حمله 
تروريس��تي به رژه نيروهاي مسلح در اهواز اش��اره و با محكوميت اين 
اقدام تروريستي تأكيد كرد: اقتدار نيروهاي مسلح ما خار چشم دشمنان 
شده است و به گمان خود با حركت هاي كور تروريستي مي خواستند 
در سالگرد تجاوز رژيم صدام به خاك كشورمان عظمت رژه نيروهاي 
مسلح را تحت الشعاع قرار بدهند. عارف دوران دفاع مقدس را تجربه اي 
گران سنگ براي نظام جمهوري اسالمي دانست و گفت: در دوران دفاع 
مقدس و شرايط خاص اقتصادي آن زمان دولت وقت توانست با همراهي 
مردم به خوبي آن شرايط را مديريت كند. وي افزود: شرايط فعلي كه در 
آن به سر مي بريم سخت تر از آن دوران نيست و اگر از تجربه مديريتي 
آن دوران اس��تفاده كنيم مردم ني��ز نجيبانه همان گون��ه كه تاكنون 
همراهي خود را با نظام شان نشان دادند باز هم اگر ببيند مسئوالن با آنها 

صادق هستند، اين همراهي را از خود نشان خواهند داد.

فرمانده كل سپاه: 
مردم مهم ترين مؤلفه قدرت ايران هستند

مهم ترين مؤلفه قدرت ايران اسامي مردم مؤمن و انقابي و مقاوم هستند. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاس��دار محمدعلي جعفري، فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در حاشيه مراسم رژه نيروهاي مسلح در 
بندرعباس مهم ترين پيام رژه دريايي نيروهاي مسلح در خليج فارس و تنگه 
هرمز را نمايش اقتدار دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي و نيز پيام صلح 
و امنيت براي كشورهاي همسايه جنوبي خليج فارس عنوان و تصريح كرد: اين 
رژه دريايي همچنين پيام آور عزت و اقتدار مدافعان ايران اسالمي به دشمنان 
جمهوري اسالمي و امنيت منطقه است. وي افزود: اين رزمايش و رژه، وحدت 
و اقتدار با عظمت نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسيج و نيروي انتظامي را 
به نمايش گذاشت. سرلشكر جعفري در ادامه با اشاره به رويكرد اعمال فشار و 
تحريم از سوي دشمنان عليه ملت ايران خاطرنشان كرد: به دشمنان ما بارها 
ثابت شده كه فش��ارها روي ملتي كه با درس گرفتن از عاشورا در برابر ظلم 
ايستادگي كرده اند، به هيچ عنوان ثمربخش نبوده است. وي مهم ترين مؤلفه 
قدرت ايران اسالمي را مردم مؤمن و انقالبي و مقاوم توصيف و تصريح كرد: اين 
ملت غيور با درس گرفتن از قيام عاشورا و حركت حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 

در برابر ظلم و زور ايستاده اند و اين را وظيفه شرعي خود مي دانند

 از همين ديروز، آخرين روز تابس�تان ديگر فقط 
س�الگرد حمله صدام به مردم ايران نيس�ت؛ 31 
ش�هريور حاال روز پيوند دو جنايت است؛ سالروز 
حمل�ه ص�دام ب�ه اي�ران و روز حمل�ه گروهكي 
تروريس�تي به مردم اهواز؛ مردمي كه در سالروز 
آغاز جنگ تحميل�ي و براي دي�دن رژه نيروهاي 
مسلح كشورشان در بلوار قدس اهواز جمع شده 
بودند، ناگاه با ش�ليك رگبار تروريست ها مواجه 
ش�دند. رد جناي�ت دولتي ان�گار از 31 ش�هريور 
59 و از دس�تان حزب بعث تا 31 ش�هريور 97 و تا 
دالرهاي نفتي آل سعود آمده است. جنايتكاران 
و تروريست ها هميشه و همه جا مثل هم هستند؛ 
كوركورانه ش�ليك مي كنند و به هر كسي خورد، 
مهم نيست. كودكان را مي كشند؛ زنان را مي كشند؛ 
ارتشي و سپاهي و بسيجي را مي كشند. آنها فقط 
مي خواهند بترسانند. ايراني ها هم هميشه و همه 
جا مثل هم هس�تند؛ ايس�تاده و مقاوم؛ زنان مان 
مقاومت مي كنند؛ مردان م�ان مقاومت مي كنند؛ 
ارتشي و سپاهي و بسيجي مان مقاومت مي كنند؛ 
ما قربانيان مظلوم و سرافراز تروريسم. اهوازمان 
هم ايستاده و مقاوم اس�ت، از صدام تا آل سعود. 
   دالرهاي نفتي آل سعود پشتيبان تروريست ها

ساعت ۹ صبح روز شنبه و در حالي كه دقايقي از آغاز 
رژه نيروهاي مسلح در اهواز مي گذشت، ناگاه صداي 
تيراندازي ممتد از پشت جايگاه مسئوالن شنيده شد. 
يگان هاي حاضر در رژه و حتي بسياري از مردم تصور 
كردند شايد بخشي از رژه است يا اشتباهي روي داده 
اس��ت، اما ثانيه هايي بعد فرياد روي زمين بخوابيد و 
درگيري نيروهاي امنيتي با تروريست ها نشان داد ماجرا 
جدي است. آن طور كه س��ردار ابوالفضل شكارچي، 
سخنگوي ارش��د نيرو هاي مس��لح توضيح مي دهد 
»چهار  تروريس��ت كه از چند روز قبل، سالح هايي را 
در يك پارك واقع در نزديكي منطقه رژه مخفي كرده 
بودند، خودشان را به محل رژه نيرو هاي مسلح نزديك 
كردند و با سالح هاي كالشينكف خود، مردمي را كه 
براي تماشاي رژه آمده بودند به رگبار بستند. در بين 
شهداي عزيز حمله تروريستي امروز در اهواز، كودكي با 
سن و سال كم و جانباز ويلچري هم وجود دارد. تعدادي 
از تير هاي تروريس��ت ها هم به نيرو ه��اي رژه رونده و 
مجريان مراسم اصابت كرد. نيرو هاي امنيتي با دقت و 
سرعت عمل باال، سه تروريست را درجا در همان منطقه 
به درك واصل كردند و يك نفر را هم كه مجروح شده 
بود دستگير كردند كه البته اين تروريست هم به دليل 
شدت جراحات در بيمارس��تان به درك واصل شد.« 

گروهكي كه پيش از اين خط گيري و وابس��تگي اش 
به وهابي هاي س��عودي روشن ش��ده بود، مسئوليت 
اين عمليات را بر عهده گرف��ت و در حالي كه تصاوير 
كودكاني كه تحت حمايت نيروهاي سپاه و ارتش از 
محل درگيري به منطقه امن برده مي شدند، منتشر 
شد، سخنگوي اين گروهك تروريس��تي كه خود را 
»جنبش عربي آزادی بخش االحواز« مي نامند، مدعي 
شد كه هيچ ش��هروند عادي هدف قرار نگرفته است: 
»جايگاه مهمانان ويژه هدف ق��رار گرفت كه با محل 
افراد عادي فاصله داشت. جزئی از استراتژي ما است 
كه شهروندان عادي هيچ وقت هدف قرار نمي گيرند. 
« او البته اش��اره نكرد كه چطور كودكي چهار س��اله 
كه پدرش مي خواست او را به مهدكودك ببرد، يكي 
از شهداي حادثه تروريستي اهواز است! طبق آخرين 
اخبار، در اين عمليات تروريستي حدود ۳۰ نفر شهيد 
و ۶۰ تن مجروح شدند كه بسياري از آنان خانواده هايی 
هستند كه براي تماشاي رژه در دو سوي خيابان جمع 
شده بودند. تعدادي از خبرنگاران هم كه براي پوشش 
خبري رژه در محل حضور داشتند، از جمله دو خبرنگار 
صداوسيما جزو مجروحين هستند. به مسئوالن حاضر 
در جايگاه هم آسيبي نرسيده است. بسياري از نظاميان 
شهيد يا مجروح هم نه نيروي رسمي و درجه دار بلكه 
سرباز هستند. حاال چطور مي شود گفت شهروندان 

عادي هدف قرار نگرفته اند؟! 
اين ميانه عوامل داعش با سوءاستفاده از فضا در صدد 
بر عهده گرفتن مسئوليت حادثه برآمدند، اما به اشتباه 
عملي��ات را در رژه اي با حضور رئي��س جمهور ايران 
توصيف كردند كه همين اشتباه نشان مي داد چقدر 
راست مي گويند! شايد هم دست اين تروريست ها با 

عوامل داعش در يك كاسه باشد و هر دو راست بگويند. 
به نظر مي رسد اثبات موضوع نيازمند تحقيقات بيشتر 

و گذر زمان است. 
    در هر ترور ما دوبار كشته مي شويم!

س��اعتي از حمله تروريستي اهواز نگذش��ته بود كه 
رس��انه هاي حامي تروريس��م عليه مردم ايران صف 
كشيدند. بي بي س��ي و رويترز از به كار بردن »حمله 
تروريستي« براي توصيف حادثه اهواز خودداري كردند 
و تلويزيون اينترنش��نال كه گفته مي شود وابسته به 
عربستان سعودي است و پيشتر همايش تروريست هاي 
مجاهدين خلق را زنده پخش كرده بود، رسماً ميزبان 
سخنگوي تروريست ها ش��د و حضورش در برنامه را 
خوشامد گفت تا او بگويد صرفاً به نظاميان حمله شده 
و راهي جز حمله نداشته اند و ... فرض كنيد تلويزيون 
ايران پس از يك حمله تروريستي در پاريس يا نيويورك 
يا لندن ميزبان سخنگوي تروريست ها باشد؛ مثالً پس 
از حمله القاعده به برج ه��اي دوقلوي امريكا، تريبون 
صداوسيما در اختيار اس��امه بن الدن قرار مي گرفت! 
دويچه وله از حمله به »يگان سپاه« مي گويد و العربيه 
كه رسانه سعودي هاست و تكليفش روشن! سركرده 
گروهك تروريستي مذكور پيشتر مهمان تلويزيون 
پان ترك ها بود كه از امريكا پخش مي شود و ... خون 
زن و كودك ايراني بر زمين ريخته و بی بی سی اصرار 
دارد كه بگويد به جايگاه مسئوالن حمله شده است و 
بعد هم مطلب منتشر مي كند كه نيروهاي نظامي فرار 
كردند! مجري بی بی سی اصرار دارد قول تروريست ها 
را معتبر بداند كه راهي جز حمله مسلحانه ندارند و اگر 
تروري هم هست، مقصر ايران است... در هر ترور، مردم 
ايران دوبار كشته مي شوند؛ يك بار با گلوله  تروريست ها 

و بار ديگر با قلم و تصوير رسانه هاي ضد ايران... پيوند 
تروريسم رسانه اي و تروريسم ميداني عليه ملتي كه 
هيچ گاه حامي هيچ تروريسم و آغازكننده  هيچ جنگي 

نبوده است؛ قربانيان مظلوم و سرافراز تروريسم. 
 حسن روحاني، رئيس جمهور پس از حمله تروريستي به 
مردم اهواز، در تماسي تلفني با عبدالرضا رحماني فضلي 
وزير كشور و غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان، در 
جريان تازه ترين گزارش اقدام تروريس��تي  در اهواز و 
روند شناسايي و رسيدگي به وضعيت مجروحان اين 
استان قرار گرفت و ضمن ابراز همدردي با خانواده های 
شهيدان، دستور داد تمام امكانات در جهت اقدامات 
فوري و امدادي براي رسيدگي به وضعيت مجروحان 
اين حادثه تروريستي به كار گرفته شود. او همچنين 
دستورات الزم را به وزارت اطالعات براي بسيج همه 
امكانات دستگاه ها و نهادهاي امنيتي و نظامي جهت 
شناسايي سريع تروريست ها و سرشاخه هاي ارتباطي 
آنان و برخورد قاطع و عبرت آموز با مرتبطان اين جنايت 
صادر كرد. روحان��ي تأكيد كرد: »پاس��خ جمهوري 
اسالمي ايران به كوچك ترين تهديد، كوبنده خواهد بود 
اما كساني كه از اين تروريست ها پشتيباني تبليغاتي و 

اطالعاتي مي كنند، بايد پاسخگو باشند. «
   از آل سعود نخواهيم گذشت... 

ديروز كه گروهك تروريس��تي تحت حمايت آل 
سعود در رژه اهواز خون به راه انداخت، براي بسياري 
از سياسيون و تحليلگران يادآور جمله بن سلمان، 
وليعهد دربار سعودي بود كه گفته بود جنگ را به 
داخل ايران مي كش��انيم. س��عودي ها بار اول شان 
نيست كه دست ش��ان به خون مردم منطقه آلوده 
مي شود، همچون حج خونين ۶۶ يا حمله به يمن 
كه مستقيماً مردم را مي كشند يا چون حمايت از 
دارودسته رجوي و سلطنت طلب های دوره افتاده 
پي رضا پهل��وي از گروه هاي تروريس��تي حمايت 
مي كنند. فرقي هم ن��دارد و در هر حال براي ملت 
ايران ديروز هم يادآور بخشي از جمالت پيام امام 
خميني )ره( به مناس��بت حج خوني��ن بود: »اگر 
از ص��دام بگذريم، اگر مس��ئله ق��دس را فراموش 
كنيم، اگر از جنايت هاي امريكا بگذريم از آل سعود 
نخواهيم گذشت. ان شاءاهلل اندوه دلمان را در وقت 
مناسب با انتقام از امريكا و آل سعود برطرف خواهيم 
كرد و داغ و حس��رت حالوت اي��ن جنايت بزرگ 
را بر دل شان خواهيم گذاش��ت و با برپايي جشن 
پيروزي حق ب��ر جنود كفر و نف��اق و آزادي كعبه 
از دست نااهالن و نامحرمان به مسجدالحرام وارد 

خواهيم شد. «

شليک کور به نماد استقامت ايران
از 31 شهريور 59 تا 31 شهريور 97، از صدام تا آل سعود
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رئيس جمهور در مراسم ويژه نيروهای مسلح: ترامپ به سرنوشت صدام گرفتار می شود
 و ما از اين پيچ تاريخی با سربلندی عبور خواهيم كرد 


