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سیاسی

پیام روحانی به امیر قطر
بر اساس گزارش وزارت خارجه قطر ،حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقایی
وزارت خارجه در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر پیام حسن
روحانی رییسجمهوری کشورمان به امیر قطر را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،ایران و قطر همواره در طی تاریح روابط فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
مثبتی داشتهاند و همواره روابط دو کشور بر اساس تعامل متقابل بوده است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1925شهردار تهران برخي چهارراهها و
بهويژه ميدان بهارستان را سنگفرش كرده
است و اين موضوع باعث نارضايتي مردم
از طرحهاي نسنجيده و غيرضروري است.
حي��ف از پولهاي بيتالم��ال كه صرف
طرحه��اي عمراني غيرضروري ميش��ود
و هيچگونه نظارتي هم از س��وي اعضاي
شوراي شهر اعمال نميشود! ()3/21
 -1146چرا مأموران س��دمعبر شهرداري
منطق��ه  14از جمعآوري ميوهفروش��ان
كه با وانتبارهايش��ان در حاشيه خيابان
پي��روزي ،خيابان ش��كوفه بهويژه مقابل
كوچه خوش��رو راهبندان ايجاد ميكنند،
سر باز ميزنند؟()3/21
 -0919تعويضروغني در منطقه مسكوني!
وجود تع��دادي تعويضروغني در خيابان
پيروزي ،خيابان شكوفه ،ابتداي كوچههاي
قريب و رازي ،باعث مشكالت فراواني براي
ساكنان و عابران شده است .در حال عبور از
پياده رو هستيم كه ناگهان شلنگ پمپ باد
مثل مار به دور پايمان ميچسبد يا اينكه
خودروهاي��ي كه روي چ��ال براي تعويض
روغن ميروند ،باي��د از پيادهرو رفت و آمد
كنند و اين مسئله باعث شده که اين پيام را
به روزنامهتان ارسال كنم ،بلكه پس از چاپ،
مسئوالن شهرداري منطقه رسيدگي كنند.
از اينكه پيامهاي هموطنان از اقصي نقاط
شهرها چاپ ميكنيد ،سپاسگزارم)3/21( .
 -2259رواب��ط عموميه��ا پل ارتباطي
م��ردم ب��ا مس��ئوالناند و پ��س از چاپ
مطالب مردم در مطبوع��ات ،آنها وظيفه
دارند مشكالت را به گوش مسئوالنشان
برسانند و پاسخگو باشند .متأسفانه مدتي
اس��ت برخي روابط عموميها كارشان را
بهخوب��ي انجام نميدهن��د و مطالبي كه
چاپ ميشود ،مورد بيتوجهي ،بيمهري
و كملطفي آنها ق��رار ميگيرند .اينگونه
بيتوجهيها ،ضعفهاي مدي��ران روابط
عموميها را ميرساند)3/21( .
 -2314آيا نگهداري كبوتر بر روي پشت
بامه��ا قانون��ي يا جرم اس��ت؟ در صورت
مش��اهده آیا همس��ايگان بايد ببينند و
تحمل كنند يا اينكه قانوني براي رسيدگي
به اينگونه مسائل وجود دارد؟()3/21
 -1315بازارچ ه ميدان سرآسياب دوالب
كه ع��دهاي در آن اقدام به فروش ميوه و
صيفيجات ميكنن��د ،هيچگونه امنيت
ندارد و هر لحظه احتمال ريزش سقفهاي
آن وجود دارد .لطف ٌا تا دير نش��ده و تلفات
جبرانناپذيري به بار نيامده است مسئوالن
چارهاي بينديشند)3/21( .
 -2301آی��ا آقای محمدرض��ا گلزار باید
آن طور در مقابل رئیسجمهور بایس��تد؟
اس��م خود را هم هنرمند گذاش��ته؛ این
رفتار درست نبود .هنرمند که نباید رفتار
ناشایست داشته باشد)3/21( .
 -2250از اصفهان تماس میگیرم .درباره
دی��دار نماینده آس��تان ق��دس رضوی با
یکی از ش��خصیتهای خارجی خواستم
بگویم اگر دیدار رس��می بوده چرا مراسم
به طور رسمی نگرفته؟ دیگر اینکه چرا این
شخصیت خارجی فقط با آیتاهلل رئیسی
دیدار داشته؟ ()3/21
آفت�اب یزد :این موضوع ش�اید برای
دو م�اه قبل اس�ت و در این خصوص
بحثهایی صورت گرفت.
 -2228در آفت��اب ی��زد یکش��نبه در
مورد فوتبال دو نکته نوش��ته ش��ده بود.
یکی اینکه دول��ت  50یا  500میلیارد به
باشگاه استقالل و پرسپولیس کمک کند.
خواستم بگویم اگر اینها حرفهای هستند
مثل رئال مادرید خودشان پول دربیاورند
خودش��ان هم خرج کنند .هی��چ کدام از
باش��گاههای اروپای��ی از دولته��ا کمک
نمیگیرند)3/21( .
 -1840برخی از مخالف��ان دولت ظاهرا
نمیخواهند بپذیرند آقای روحانی منتخب
اکثریت مردم است و هیچ توجهی به این
موضوع ندارند یا این اکثریت را قبول ندارند
و از آن بدتر ،برخی از آنها با ادبیات سخیف
چاله میدانی به آقای روحانی حمله کردند.
اما ما موفقیت آقای روحانی را خواستاریم.
یک بازنشسته از تهران ()3/21
 -1835به شورای شهر پیشنهاد میدهم
ش��هردار را از فردی خارج از شورا انتخاب
کنند .فردی همچون آقای صفایی فراهانی،
فردی بسیار مناسب و مدیر مناسبی برای
پست شهرداری است)3/21( .

واکنش
نتیجه جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام

تصمیماتواقداماتمتقابل
اتخاذ شد

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در
رابطه با اقدامات جمهوری اسالمی در واکنش به
وضع تحریمهای جدید علیه کشورمان توسط
آمریکا گفت :در جلس��ه اخیر هیات نظارت بر
اجرای برج��ام ،مصوبه مجلس س��نای آمریکا
به دقت مورد بررس��ی قرار گرفت و تصمیمات
الزم در خصوص انج��ام اقدامات و فعالیتهای
متقابل اتخاذ شد .علی شمخانی با بیان اینکه
انجام اینگونه اقدامات از س��وی آمریکا را فارغ
از نسبت حقوقی آن با برجام ،رفتاری خصمانه
و غیر قانونی علیه جمهوری اسالمی ایران است
افزود :تداوم مسیر غیر سازنده دولت قبلی ایاالت
متحده آمریکا علیه ایران نشان میدهد که حکام
اینکشوربدونتوجهبههنجارهایپذیرفتهشده
بینالمللیبهدنبالبهانهجوییبرایافزایشتنش
و بیثباتی در منطقه هس��تند .شمخانی افزود:
افراط گرایان آمریکا و داعش دو روی یک سکه
هستند که با هدف مشترک و ابزارهای متفاوت به
دنبال تاثیرگذاری منفی بر محیط داخلی کشور
و امنیتی کردن شرایط جمهوری اسالمی ایران
هستند .دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارات
ستیزهجویانه وزیر امور خارجه آمریکا را مصداق
بارز توحش مدرن عنوان کرد و گفت :متاسفانه
ام��روز در منطقه و در عرص��ه بینالملل افراد و
کش��ورهایی صحبت از ثبات و امنیت میکنند
که خود ریش��ه و ثمره ناامنی ،شرارت و توسعه
تروریسم هستند .به گزارش ایسنا ،شمخانی با
اش��اره به اقداماتی که از س��وی مجلس شورای
اسالمی به منظور مقابله با مصوبه اخیر کنگره
آمریکا دنبال خواهد ش��د ،اظه��ار کرد :یکی از
تاثیرگذارترین اقدامات برای بس��یج مجموعه
ظرفیتهای کشور در مسیر برخورد با اقدامات
ستیزهجویانه آمریکا ،اتخاذ سازوکارهای قانونی
تکلیفآور است که در این راستا مجلس شورای
اسالمی اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

مکث

بررسی موضوع کشته شدن
صیاد بوشهری در تیراندازی
گاردمرزبانیعربستان

بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان ،در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی
بر اینکه یک صیاد بوشهری در تیراندازی گارد
مرزبانی عربس��تان کشته ش��ده است ،با اظهار
تاسف از این موضوع ،گفت :موضوع مورد اشاره
در حال بررسی است .قاسمی همچنین با بیان
اینکه این موضوع توسط ارگانهای ذیربط و
مرزبانی کشور نیز تایید ش��ده است ،ادامه داد:
همانطورکه اش��اره کردم این موضوع در حال
بررسی اس��ت و بعد از مش��خص شدن نتایج
بررس��یهای اولیه توسط دستگاههای مربوطه،
این واقعه تلخ به شکل مقتضی و با جدیت تمام
مورد پیگی��ری قرار میگیرد .وی اظهار کرد :ما
در حال حاضر منتظر دریافت نتایج بررس��ی و
تحقیقات در این زمینه هس��تیم .براساس این
گزارش ،مدیرکل امور مرزی وزارت کش��ور نیز
در گفتگو با رسانهها اعالم کرده است :دو قایق
ایرانی که در حال ماهیگیری در آبهای خلیج
فارس بودند ،بر اثر امواج دریا از مسیر خود خارج
میشوند .وی در این ارتباط اعالم کرده است :بر
این اساس و بدون تایید این مسئله که قایقهای
ایرانی وارد مرزهای عربستان شدهاند ،تیراندازی از
سوی گارد مرزبانی این کشور به سوی قایقهای
ایرانی صورت میگیرد و یک صیاد ایرانی بر اثر
اصابت تیر به کمرش کشته میشود .به گزارش
ایس��نا ،وی تاکید کرده است :این کار عربستان
مطابق با اصول انسانی نبوده و حتی با فرض ورود
قایقهای ایرانی به مرزهای عربستان بر اثر امواج
دریا ،آنها مجاز به ش��لیک به سوی قایقهای
ایرانی نبودند .حش��متاهلل فالحتپیشه عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این
رابطه اظهار داشت :شلیک به یک صیاد بیدفاع
که هی��چ ابزار نظامی در اختی��ار ندارد ،خالف
کنوانس��یونهای بینالمللی و اصل همجواری
در خلیج فارس است .وی تاکید کرد :این اقدام
عربس��تان باعث انزجار بیش از پیش ایرانیان از
دولت سعودی خواهد شد .فالحتپیشه با اشاره
بهاینکهعربستانیهاطیسالیاناخیربهاقداماتی
دست زدهاند که در تاریخ مناسبات بین ایران و
عربستان بیسابقه است ،تصریح کرد :بنده این
اقداماترابهانهسازیهایعربستانبرایاقدامات
ایذایی علیه ایران تلقی میکنم .عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت:
عربس��تانیها در می��دان نبرد با م��ردم یمن
کش��تههای زیادی دادهاند و انتقام آن را از ایران
و مظلومانی میگیرند که هیچ نقشی در جنگ
واقعی یمن ندارند .وی یادآور شد :کشتار زائران
ایرانی در منا ،اقدامات نیابتی عربستان در حمایت
از تروریس��تها برای انجام عملیات خرابکارانه
علی��ه ایران و کش��تار مظلومانی چ��ون صیاد
بیدفاع نش��ان میدهد که عربستانیها راهبرد
تحریک ایران را در پیش گرفتهاند .فالحتپیشه
با تأکید بر اینک��ه ایران باید برخورد قاطعی در
مقابل اقدامات عربستان انجام دهد ،اظهار داشت:
الزم است جمهوری اسالمی هشداری جدی و
پیشگیرانه به عربستان بدهد که ما در برابر این
اقدامات مقابله به مثل جدی خواهیم کرد.

محمدرض��ا بادامچی عضو فراکس��یون امید مجلس
ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر این ک��ه دولت آقای
روحان��ی تم��ام تالشهایش را برای بهبود ش��رایط
کش��ور به کار ب��رد ،گفت :هم اکنون ش��اهدیم که
هنوز دولت دوازدهم ش��روع نش��ده دوباره یکسری
ش��روع به تخریب دول��ت و آقای روحانی کردند ک��ه این واقعا
منصفانه نیست.
نماین��ده مردم تهران در مجلس خاطرنش��ان کرد :ما در مقطع

تخریبه اعلیهدولتروحانیمنصفانهنیست

حساس خارجی و شرایط پیچیده داخلی قرار داریم
و باید در این شرایط به دولت کمک کنیم اگر برای
کشور ارزش قائل هستیم باید کمک کنیم.
وی تصری��ح ک��رد :هم اکنون در ش��رایط پیچیده
اقتصادی قرار داریم نباید پشت دولت را خالی کرد
حتی مخالفان و منتقدان دولت هم به میدان بیایند و به دولت
کمک کنند.
این نماینده مجلس افزود :نباید اجازه دهیم که دولت با مشکل

برخورد کند ،شکس��ت دولت روحانی ،شکس��ت کشور است ما
دیگر فرصت آزمون و خطا هم نداریم و ش��رایط اقتصادی بسیار
حساس است.
به گزارش ایرنا ،وی یادآور ش��د :دولت آقای روحانی دولتی بود
که در این س��الها نس��بت به ش��رایطی که در آن قرار داشتیم
خ��وب عمل کرد ،در ای��ن دوره وضعیت بانکه��ا بهبود یافت،
اش��تغال زایی انجام ش��د ،ما توانستیم با کش��ورهای دیگر وارد
گفتگو شویم و بسیاری از مشکالت ما حل شد.

بهارستانیها پیگیر ابعاد حادثه تروریستی در تهران

فرماندهسپاهانصار
در مجلس

از هر زاویه که بنگریم؛ شروع عملیات تروریستی داعش در ایران آن هم
از مجلس شورای اسالمی چندان زیبنده دستگاههای امنیتی و اطالعاتی
نیست آن هم در شرایطی که ایرانیان حتی هنوز هم پس از آن دو عملیات
تروریستی هیچ خللی در اعتقادشان به امنیت در ایران وارد نیامده و در ادامه
نیز وارد نخواهد آمد!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :حوادث تروریستی
تهران حاال و در س��ایه آرامش پس از آن هیاهو(!)
بهتر و منطقی تر قابل بررس��ی است .ابعاد پیدا و
پنهان ماجرا ،ماجرایی که اگرچه خیلی زود ختم
و جمع شد اما آن اندازه مهم بود که پای بسیاری
از مباحث امنیتی در جلس��ات علنی و غیر علنی
مجلس به میان کشیده شود و شاید عمق اهمیت
ماجرا باعث ش��د تا برخ��ی از نمایندگان ،مباحث
مطرح شده را ناکافی دانسته و خواستار شفاف شدن
موضوع شوند.
دی��روز علیرضا رحیمی عضو کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس از بررس��ی ابعاد
حادثه تروریستی مجلس در جلسه روز سهشنبه
هفت��ه ج��اری کمیته امنی��ت این کمیس��یون
خبرداده،میگوید«:اولینجلسهبررسیابعادحادثه
تروریستی مجلس هفته گذش��ته در کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد
که به دنبال این جلسه قرار شد کمیته امنیت نیز
در جلسهای به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته
و پیش��نهاداتش را برای افزای��ش امنیت مجلس
به کمیس��یون ارائه کند .بر این اس��اس سهشنبه
( 30خ��رداد) کمیته امنیت کمیس��یون امنیت
ملی جلس��های با فرمانده سپاه انصار و مسئوالن
حفاظت و حراست مجلس برگزار میکند تا ضمن
آسیبشناسی اتفاقات حادثه تروریستی مجلس،
پیشنهادات اجرایی و عملیاتی برای تقویت ایمنی
مجلس را مورد بررسی قرار دهد».
به گفته رحیمی قرار است این پیشنهادات بعد از
تصمیمگیری و اجماع به کمیس��یون امنیت ملی
جهت ارائه گزارش به هیئت رئیسه اعالم شود.
این ک��ه کمیته امنیت تالش میکن��د به دور از
حواش��ی و بر پایه اصول و قواعد آسیب شناسانه،
ماجرا را با حضور فرمانده س��پاه انصار و مسئوالن
حفاظت و حراست مجلس بررسی نماید حکایت
از ای��ن مهم دارد که فقط افکار عمومی ،رو در رو
با تردیدها و ابهام نیست بلکه مجلس نشینان نیز
با سؤاالت بسیاری دست و پنجه نرم کرده اند.
م��دارا با مس��ائل امنیتی قطع��ا میتواند تبعات
دهش��تناکی داش��ته باش��د و عواقب خطرناکی
برج��ای گذارد ،خاصه آن ک��ه در یک روز عادی،
چن��د تروریس��ت آن گونه که فیلمهای منتش��ر
شده از دوربینهای مجلس و خیابانهای اطراف

نشان میدهند ،کیف و ساک بر دوش با مقادیری
اسلحه و مهمات وارد مجلس میشوند و از همان
ابتدا شروع به آدمکشی میکنند.
دو حکایت؛ پیچیده در لفافه انتقاد!

در دو س��وی ماجرا یعنی ساکنان مسئولیت دار
مجلس و مس��ئوالن حفاظت از مجلس حکایاتی
گوناگون دارند؛ یکی میگوید هشدارها داده شده
بود و دیگری میگوید توصیههای امنیتی مصوب
اما اجرا نش��د و این یعنی شاید مباحث ایمنی در
سایه امنیتی که بر کش��ور حکمفرما است دچار
ساده انگاریهایی شده است!
عالءالدین بروجردی درباره جلسه کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س پیرامون حادثه
تروریس��تی  17خرداد در مجلس شورای اسالمی
به رسانهها میگوید« :در چارچوب مسئولیتهای
کمیس��یون و ماموریت��ی که ب��رای پیگیری این
موضوع از جانب ریاس��ت مجلس به کمیس��یون
امنیت ملی محول شده بود ،اولین جلسه را برگزار
کردیم و هفته آینده نیز دومین جلسه در این راستا
با حضور مسئوالن سپاه پاسداران ،حراست مجلس
و وزارت اطالعات برگزار میشود».
نکات مهمی که در سخنان بروجردی حائز اهمیت
است را میتوان این گونه برشمرد:
نخست این که گفته شده:
برآورد اولیه در این جلسه صورت گرفت و تاکید
ش��د که اصوال مس��ئولیت حفاظت مجلس  -که
جزء ردههای اصلی حفاظتی در کش��ور به دلیل
حضور س��ران س��ه قوه در چنین جایگاهی است
 برعهده سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.نکته دیگر این که:
در این زمینه[مسائل حفاظتی] فراز و نشیبهای
فراوانی در طی چند ماه گذش��ته وجود داش��ته
اس��ت ،اما به طور ویژه در م��ورد احتمال حمله
داعش در چند ماه گذش��ته ،نامه رسمی به سپاه
پاس��داران از جانب حوزه ریاست مجلس شورای
اسالمی نوشته شده بود.
نکته سوم این که بروجردی تأکید دارد:
دو ماه قبل ،از جانب حوزه ریاس��ت تاکید شد که
این احتمال [حمله داعش به مجلس] جدی است
و باید جدی گرفته ش��ود و اقدامات الزم در این
خصوص صورت پذیرد.

موسویالری؛ وزیر کشور
کابینه دوم روحانی میشود؟

فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون
امید مجلس شورای اسالمی در
رابطه با حض��ور احتمالی زنان
در کابین��ه آینده دولت روحانی
اظه��ار ک��رد :درخواس��ت ما از
رئیس جمهور این اس��ت که از
وزرای جوانتر ،چابکتر و البته
با تجربه و با سابقه و تحصیالت
مرتبط در کابینه آینده اس��تفاده کنند .ضمن
اینک��ه آقای روحانی برای معرف��ی وزیر زن در
کابینه بعدی نیز قول مساعد دادهاند.
وی اف��زود :در ح��ال حاضر با توج��ه به اینکه
س��امانه بانک اطالعاتی در معاون��ت امور زنان
موجود است ،س��وابق و رزومه کاری زنان قابل
دس��ترس اس��ت و یافتن زنان توانمند آسانتر
خواه��د بود ،لذا م��ا انتظار داریم حداقل س��ه
وزیر زن در کابینه بعدی حضور داش��ته باشند.

از جمله گزینههای پیشنهادی
وزارتخانههای آموزش و پرورش
و عل��وم میتواند از بین خانمها
انتخاب شود و ما امیدواریم این
فرصت به زنان داده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس
با بیان اینکه « ۵۰درصد کابینه
دوازدهم نسبت به کابینه فعلی
تغییر خواهد ک��رد» گفت :طبق خبرهایی که
ما ش��نیدهایم احتماال وزرای خارجه ،بهداشت،
اقتص��اد و اطالعات در پس��تهای خ��ود ابقاء
خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،ذوالقدر در پایان حسن یونس
س��ینکی را به عن��وان گزینه احتمال��ی وزارت
صنعت ،موسوی الری را به عنوان گزینه احتمالی
وزارت کشور و حسین کمالی را بهعنوان گزینه
احتمالی وزارت کار عنوان کرد.

سخنرانی داالییالما با ظاهری عجیب

"داالیی الما" رهبر در تبعید بودایی های تبت در جمع  25هزار نفری مراسم فارغ التحصیلی
دانشجویان دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و خانواده هایشان سخنرانی کرد.

در نقطه مقابل اما حرفهای س��ردار گرجی زاده
نیز در حوزه شرایط امنیتی مجلس که خیلی ریز
و جزئی تشریح شده ،قابل تأمل است:
گرج��ی زاده میگوی��د« :ب��ه لح��اظ طراح��ی،
پیشبینیه��ا و طراحیهای امنیتی انجام ش��ده
ب��ود و اغلب مصوبات اجرا نش��ده ب��ود .مکاتبات
انجام ش��ده طی سالهای گذش��ته و به صورت
مکرر موجود است به طور مثال ما پیشنهاد نصب
دستگاه هشدار دهنده در ابتدای ورودی مجلس
را دادهایم اما مجلس عمل نکرده است.
وی در ادامه خاطر نشان میکند :محل مراجعات
مردمی متفاوت با ورودیهای دیگر طراحی شده
است چون در این قسمت مردم عادی آمد و رفت
میکنند.
این که س��اجدی نیا بگوید«:انجام وظایف نیروی
انتظام��ی در چارچوب مصوبات انجام میش��ود
همانگونه که درحرم حض��رت امام (ره) به موقع
اقدام شد» و یا صدیقی مدیر کل حراست مجلس
بر این نکته دست گذارد که«:وظایف حراست به
طور کلی در داخل مجلس اس��ت و دستگاههای
امنیتی ،هش��دارهای امکان عملیات تروریس��تی
در اط��راف یا داخل س��اختمان مجل��س را داده
بودند» از اهمیت موض��وع نمیکاهد که باالخره
اگر تقصیری هم در بین نباش��د(!)برخی قصورها
قابل پیگیری و رسیدگی است.
زیبندهنبود

تروریس��تها برای رسیدن به اهداف پلید خود از
هیچ کوشش��ی فروگذار نخواهند بود ،آنها برای
دس��ت زدن ب��ه جنایت وقتی از ج��ان بی ارزش
خود گذشتهاند البد به باقی ماجرا فکر نمیکنند،
تلهه��ای امنیتی یا مراقبتها ب��ه هراندازه وقتی
با تفکر عملیات انتحاری قدم به میدان گذاش��ته
میشود مش��خص اس��ت که هراندازه مراقبت و
حفاظت نیز که باشد ،کم است .حمله با اسلحه و
نارنجک و اقدام به بمب گذاری همه ماجرا نیست!
در کش��ورهای اروپای��ی حمله با س�لاح س��رد،
زیرگرفتن ش��هروندان و نیز دیگ��ر انواع اقدامات
ددمنشانه و تروریسی این هشدارها را به ما قطعا
داده اس��ت که این ماجرایی ک��ه در منطقه و در
ابع��ادی فرامنطقهای و حتی بین المللی دامنگیر
بس��یاری از کش��ورها ش��ده ،گریبان جمهوری

تروریستها برای
رسیدن به اهداف پلید
خود از هیچ کوششی
فروگذار نخواهند بود،
آنها برای دستزدن
به جنایت وقتی از
جان بی ارزش خود
گذشتهاند البد به باقی
ماجرا فکر نمیکنند،
تلههای امنیتی یا
مراقبتها به هراندازه
وقتی با تفکر عملیات
انتحاری قدم به میدان
گذاشته میشود
مشخص است که
هراندازه مراقبت و
حفاظت نیز که باشد،
کم است
اس�لامی را به عنوان خاکریز نخست و خط مقدم
مبارزه با تروریس��ت که ضربات س��ختی نیز از ما
خورده اند به این س��ادگی رها نخواهد کرد پس
الزم اس��ت همینگون��ه در فضای��ی آرام و به دور
از هیاه��و و پش��ت کردن به قاعده ب��ه درد نخور
مقصریاب��ی ،هر دس��تگاه به اندازه مس��ئولیت و
اعتق��ادی که به حفظ امنیت هم��ه آحاد جامعه
دارد ق��دم در می��دان گ��ذارده و از تکرار چنین
حوادثی تلخ به احسن وجه جلوگیری نماید.
از هر زاویه که بنگریم؛ شروع عملیات تروریستی
داعش در ایران آن هم از مجلس شورای اسالمی
چندان زیبنده دس��تگاههای امنیتی و اطالعاتی
نیست آن هم در شرایطی که ایرانیان حتی هنوز
هم پس از آن دو عملیات تروریس��تی هیچ خللی
در اعتقادشان به امنیت در ایران وارد نیامده و در
ادامه نیز وارد نخواهد آمد!

تکذیب هر گونه درگیری در مرزهای غربی
کشور از سوی فرمانده نیروی زمینی سپاه

سردار سرتیپ پاس��دار محمد پاکپور فرمانده
نیروی زمینی س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
در گفتگویی با اشاره به عملیات ضد تروریستی
اخیر قرارگاه قدس در منطقه قصرقند اس��تان
سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت :ی��ک تی��م
تروریس��تی تحت حمایت سازمان جاسوسی
آل س��عود درپنج شنبه گذش��ته قصد رخنه
به عمق جغرافیای کش��ور ب��رای ایجاد ناامنی
و اقدامات تروریس��تی را داشتند که با دریافت
اطالع��ات و انجام عملیات شناس��ایی و اقدام
بموقع رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی
س��پاه درارتفاعات منطقه قصر قند سیستان و
بلوچستان زمین گیر شدند.
وی اف��زود :رزمندگان ش��جاع اس�لام پس از
محاص��ره ارتفاعات و درگیری با تروریس��تها
تع��دادی از آنه��ا را ب��ه هالک��ت رس��انده و
مقادی��ر قابل توجهی س�لاح و مهمات از آنان

همسرانسیاستمداران!

را به غنیمت گرفتن��د .فرمانده نیروی زمینی
س��پاه تجهیزات همراه این تیم تروریس��تی را
قابلتوجه ارزیابی و یادآور شد :عالوه بر انهدام
یک دس��تگاه خودرو بمبگذاری شده حاوی
۶۰۰کیلوگ��رم مواد انفج��اری ،تعداد ۱۵بمب
آماده اقدامات انتحاری و بیش از ۷۰۰کیلوگرم
ان��واع م��واد منفج��ره و دهها هزار فش��نگ و
تعدادی س�لاح و مهمات نی��ز در این عملیات
ضدتروریستی به دست رزمندگان اسالم افتاد.
به گزارش ایس��نا ،پاکپور همچنین با تکذیب
اخب��ار منتش��ره مبنی بر در گی��ری نیروهای
امنیتی با تروریستها در مرزهای غربی کشور
از جمله در گیالنغرب و س��ر پل ذهاب گفت:
تا این لحظه هر گونه در گیری در این منطقه
تکذیب میشود و نیروهای نظامی و انتظامی و
امنیتی بر منطقه اشراف اطالعاتی و عملیاتی
کامل دارند.

قاب
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