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 الریجانی: مجلس از سپاه و نيروي قدس

با تمام توان حمایت مي كند
مجل�س ش�وراي اس�امي در اولين جلس�ه پ�س از حمله تروريس�تي 
داع�ش روز گذش�ته در جلس�ه اي غيرعلن�ي ميزب�ان وزراي كش�ور 
و اطاع�ات و ني�ز جانش�ين فرمان�ده كل س�پاه ش�د ت�ا گزارش�اتي 
در خص�وص ابع�اد حمل�ه تروريس�تي تكفيري ه�ا ب�ه س�اختمان 
مجل�س و اقدام�ات انج�ام ش�ده پيرام�ون اي�ن موض�وع ارائ�ه كنند. 
پس از پايان جلسه غيرعلني علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: 
در جلسه اي كه داشتيم، وزراي كشور و اطالعات و نيز جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران توضيحاتي درباره حادثه تروريستي روز چهارشنبه در مجلس ارائه كردند 
كه توضيحات اين عزيزان نشان مي داد تالش هاي خوبي در گذشته صورت گرفته و 
تمهيداتي براي جلوگيري از اين گونه وقايع انديشيده شده كه بايد ادامه يابد. در اين 

جلسه برخي از نمايندگان نيز ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را بيان كردند. 
   نيروهاي مسلح پاسخ قاطعي به تروريست ها خواهند داد

الريجاني در نطق پيش از دس��تور خود هم گفت: ما نمايندگان در روز چهارشنبه 
ش��اهد دو صحنه متفاوت در اين روز بوديم. از يك سو جنايتكاران تروريست وارد 
ساختمان ارتباطات مردمي نمايندگان شدند و مراجعين و كاركنان مجلس را مورد 
هدف قرار دادند و ناجوانمردانه 17 نفر از آنها را به شهادت رساندند سي و اندي نفر را 
مجروح كردند كه در بين آنها افرادي بودند كه فقط براي رفع نيازهاي اوليه خودشان 
به مجلس آمده بودند. رئيس مجلس اضافه كرد: اگر چه تروريست ها نتوانستند به 
هدفشان كه دسترسي به پارلمان بود دست پيدا كنند اما شهادت اين عزيزان بسيار 
غم انگيز و دردآور بود و ما را داغدار كرد كه به ارواح مطهر شهدا درود مي فرستيم. 
الريجاني با تأكيد بر اينكه روي ديگر اين حادثه روحيه نمايندگان و آمادگي آنها براي 
مجاهدت در مبارزه با تروريست ها بود، اظهار داشت: اين صحنه بسيار غرورآفريني 
در تاريخ پارلمان ايران بود، مراجعات مكرر نمايندگان به بنده جهت برداشتن سالح 
و مبارزه با تروريس��ت هاي جاني و اصرار بر اينكه حتي يك لحظه مجلس تعطيل 
نشود واقعاً صحنه شورانگيزي از مجاهدت ملت را ترسيم مي كرد. تروريست هاي 
بدصفت بايد مي فهميدند كه با ملت مقاوم و مجاهد طرف هستند و نمايندگان ملت 
كه عصاره فضائل همين ملت سلحشور هستند غيرت انقالبي را به نمايش گذاشتند. 
رئيس قوه مقننه تصريح كرد: حضور همه مسئوالن نظام در تشييع پيكر شهدا در 
روز جمعه هم صدايي و اراده مشترك همه بخش هاي نظام را در راه مبارزه با جالدين 
تروريست نشان داد و تشييع باشكوه شهدا از سوي مردم در تهران و شهرستان ها 

وجهه ديگر اراده ملي را به ظهور رساند. 
الريجاني ادامه داد: بايد بپذيريم كه در مقابل ملت ايران صفي از تروريس��ت ها و 
كشورهاي حامي آنها به س��ركردگي امريكا قرار دارند و هوشياري انقالبي، اقتضا 
مي كند نگذاريم حواشي سياسي ما را از هدف خدمتگزاري به ملت باز دارد.  رئيس 
مجلس گفت: مخصوصاً وقتي مواضع اخير امريكا و مصوبه اخير س��نا را مشاهده 
مي كنيم مي بينيم تمام��ي هدفگذاري و اس��تراتژي آنان كند ك��ردن ابزارهاي 
عزتمندي ملت ايران و سرگرم كردن مسئوالن به مسائل فرعي است. اقدام متقابل 
ما بايد استقامت در راه انقالب و همگرايي هر چه بيشتر باشد. ما پاسخ قاطعي به 
اقدامات آنها خواهيم داد و از كميسيون امنيت ملي مي خواهيم در اسرع وقت طرح 
مقابله با آنها را آماده كند. بايد امريكايي ها متوجه شوند مجلس شوراي اسالمي در 
راه مبارزه با تروريست ها اراده قوي دارد و سپاه پاسداران و نيروي قدس را با تمام 
توان حمايت مي كند. رئيس مجلس با بيان اينكه نيروهاي مسلح پاسخ قاطعي به 
تروريست ها خواهند داد، عنوان كرد: از مسئوالن كشورهاي مختلف و پارلمان ها كه 

در اين حادثه با جديت و فوريت اعالم موضع كردند، تشكر مي كنم. 
   بقاياي تيم تروريستي داعش در كشور باقي نمانده است

اكبر رنجبرزاده عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اس��المي نيز در حاشيه اين 
جلسه در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه غيرعلني ديروز مجلس، وزير اطالعات 
گفت كه اينها عوامل داخلي و ايراني بودند كه مدتي در خارج از كش��ور تحت 
آموزش هاي داعش قرار گرفته بودند. وي به نقل از وزير اطالعات اظهار داشت: 
عواملي كه ممكن بود به عنوان يك حركت ديگري ريشه بدواند نيز سركوب و 
آنها دستگير شدند. عوامل و فرمانده اين حادثه روز چهارشنبه شناسايي شد، 
به طوري كه حتي فرماندهي اين تيم نيز اخيراً رصد ش��ده و به سزاي اعمالش 
رسيد. رنجبرزاده اضافه كرد: وزير اطالعات تصريح كرد كه عوامل پشت صحنه 
نيز تحت تعقيب قرار گرفتند، به طوري كه ممكن بوده به جاي ديگري گريخته 
باشند كه در آنجا نيز مورد ضربه قرار گرفتند و به سزاي اعمال شان رسيدند. اين 
عمليات آنها ابتر مانده و با اطمينان خاطر مي گوييم كه تيم شان منهدم شده و 

بقايايي از اين تيم تروريستي در كشور باقي نمانده است. 
-----------------------------------------------------

یادمان جنایت تروریست ها در مجلس
بخش�ي از آثار حادث�ه تروريس�تي روز چهارش�نبه در مجلس ش�وراي 
اس�امي به عنوان يادمان ش�هداي ترور، دس�ت نخورده حفظ مي شود. 
به گزارش فارس، مه��دي كيايي مديركل فرهنگ��ي و روابط عمومي مجلس 
شوراي اسالمي، اظهار داشت: به همت معاونت اجرايي مجلس شوراي اسالمي، 
در كمتر از 48 ساعت، ساختمان دفاتر نمايندگان كه در حمله تروريستي هفته 
گذشته داعش به شدت آسيب ديده بود، كاماًل بازسازي شد و صبح يك شنبه، 
همراه با آغاز اولين جلس��ه علني مجلس بعد از حادثه تروريس��تي، دفاتر كار 
نمايندگان آماده بهره برداري شد. مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس با 
بيان اينكه ملت ايران سال هاست قرباني تروريسم بوده است، گفت: بخشي از 
آثار حمله تروريست ها در مجلس به همان صورت حفظ مي شود و به يادماني 
از جنايت تروريس��ت ها در مركز مردم س��االري نظام جمهوري اسالمي ايران 
تبديل مي شود. تصاوير شهداي مظلوم ترور، مقابل اين يادمان نصب شده است 
و ميهمانان داخل��ي و خارجي مجلس و مراجعين مردم��ي نمايندگان،  از اين 

بخش بازديد خواهند كرد. 
-----------------------------------------------------

اطاعيه روابط عمومي سپاه حفاظت انصارالمهدي )عج(
 پشتيباني از اقدامات حفاظتي 

رؤساي جمهور سابق با نهاد ریاست جمهوري است
سپاه حفاظت انصارالمهدي )عج( در اطاعيه اي اعام كرد كه »اساسًا 
پش�تيباني از اقدامات حفاظتي رؤس�اي جمهور قبل با نهاد رياس�ت 

جمهوري است.«
به گزارش سپاه نيوز، در پي انتش��ار خبري مبني بر تخليه ساختمان محافظان 
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق و طرح برخي موضوعات خالف واقع در 
آن، روابط عمومي سپاه حفاظت انصار المهدي )عج( در اطالعيه اي اعالم كرد: بعد 
از فرمان حكيمانه حضرت امام خميني )ره( در خصوص حفاظت از شخصيت هاي 
نظام و همچنين اماكن حساس و حياتي كشور، سپاه پاسداران انقالب اسالمي با 
تمام توان اين وظيفه سنگين را برعهده گرفت و با عنايات خداوند متعال و توجهات 
حضرت ولي عصر )عج( تا به امروز در اين زمينه شكست حفاظتي نداشته است. 
در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده اس��ت: سپاه حفاظت انصار المهدي )عج( 
در زمينه حفاظت از شخصيت ها در طول سلسله مراتب نظامي مطابق قوانين و 

مقررات عمل كرده و از هرگونه دسته بندي  سياسي مبرا مي باشد. 
اين اطالعيه در ادامه با تأكيد بر ش��رايط فعلي كشور و منطقه و نياز به وحدت و 
يكپارچگي و لزوم تعميق فضاي امن و ايمن در جامعه، تصريح شده است: انتظار 
مي رود اگر مش��كلي بين آنها و نهادهاي قانوني وجود دارد از مسيرهاي قانوني 
پيگيري شود. همچنين در اين اطالعيه با بيان اينكه اساساً موضوع پشتيباني از 
اقدامات حفاظتي مربوط به رؤساي جمهور قبل با نهاد رياست جمهوري است و 
نام بردن از سپاه حفاظت انصار المهدي )عج( و انتشار تصوير فرمانده آن يا توضيح 
شيوه اقدامات حفاظتي كه افشاكننده راهكارهاي امنيتي مي باشد از جانب هر 
شخص يا نهادي موجب تأسف است، تصريح ش��ده است: عالوه بر اين در تاريخ 
95/8/3 روابط عمومي دفتر آقاي احمدي نژاد اعالم كرده كه ملك مورد بحث 
در اختيار دفتر ايشان و نه محافظين قرار داشته و متعهد شده كه در اسرع وقت 
موضوع را از طريق مراجع قضايي حل و فصل كند. اين اطالعيه در پايان تأكيد 
كرده است: سپاه حفاظت انصارالمهدي )عج( حق پيگيري حقوقي و قضايي را 
براي هرگونه اتهام زني و تشويش اذهان عمومي در راستاي مأموريت حفاظت از 

شخصيت هاي نظام براي خود محفوظ مي داند.

شكس�ت اتئاف غربي – عربي در 

محمد  اسماعیلی
   گزارش   2

تحوالت منطقه طي شش سال اخير 
و به بن بست رسيدن برخي اهداف 
مهم آنها نظير تجزيه كش�ورهاي منطقه و بركنار كردن بشار 
 اسد و دولت مردمي عراق و سپردن قدرت به دست گروه هاي 
تكفيري – صهيونيستي باعث ش�ده تا اين ائتاف تاش كند 
براي جبران شكس�ت هاي پياپي به انجام طرح هاي جديدي 
روي بياورد؛ طرح هايي كه مهم ترين آن تشكيل ناتوي عربي 
در منطقه غرب آسياس�ت ك�ه عمده ترين ه�دف آن مقابله 
فراگيرتر با جمهوري اسامي ايران است؛ هدفي كه ناامن كردن 
امنيت داخلي كشور نيز از جمله مؤلفه هاي ثابت آن است و به 
همين دليل بسياري از كارشناسان داخلي حوادث تروريستي 
چهارش�نبه گذش�ته در تهران را ب�ا س�فر دونالدترامپ به 
عربس�تان و تش�كيل نات�وي عرب�ي بي ارتب�اط نمي دانند. 
نبايد از اظهارات اخير محمد بن سلمان جانشين وليعهد و وزير دفاع 
عربس��تان مبني بر»عربس��تان جنگ را به درون خاك ايران خواهد 
كش��اند« چشم پوش��ي كرد؛ اظهاراتي كه تهديد مس��تقيم و بدون 
روتوش ايران بوده و با شكايت كش��ورمان به مجامع بين المللي نيز 
همراه شده است. اكثر تحليلگران غربي تشكيل ناتوي عربي با هدف به 
انزوا كشاندن ايران را از پيش شكست خورده دانسته و اختالفات پيش 
آمده ميان قطر و كشورهاي عربي را مصداق چنين پيش بيني و عامل 
افزايش قدرت ايران دانسته اند چراكه نمي توان با دالر و ائتالف »قدرت 

ايران«و »گستره گفتمان انقالب اسالمي« را به چالش كشاند. 
مجله امريكايي »نشنال اينترست« روز گذشته با انتشار گزارشي از 
شكست طرح »ناتوي عربي« و ناكامي تالش ها براي منزوي كردن 
ايران اينگونه نوشته است: »عربستان سعودي به دنبال آن است كه با 
دستاويز قرار دادن تهديد ايران، ناتوي عربي را تشكيل بدهدكه هدف 
اصلي آن منزوي كردن ايران و ارتقاي جايگاه عربستان سعودي در 
منطقه است اما موفقيت آنها بسيار مشكوك است... تاريخ نشان داده 

كه تالش ها براي مهار تهران نتيجه كاماًل برعكس خواهد داشت.«

    گستره قدرت نرم ايران با دالر كنترل نمي شود
نفوذ گفتماني انقالب اسالمي در ساير كشورها و تحميل خواسته هاي 
مردمي كشورهاي يمن، سوريه و عراق توسط جمهوري اسالمي به 
ائتالف غربي – عربي را مي توان از س��خنراني هاي پرخاشگرايانه و 
توهين آميز عادل الجبير طي چندين ماه گذش��ته جست وجو كرد، 
در حالي كه عربستان عالوه بر آنكه در اهداف اصلي خود نظير تغيير 
حاكميت هاي سياسي در سه كشور فوق شكس��ت خورد و »ايجاد 
اجماع جهاني عليه كشورمان« هيچ گاه رنگ تحقق به خود نگرفت. 

حال عربستاني ها با بذل دالرهاي نفتي تالش مي كنند تا ضمن كاهش 
درد شكست هاي پياپي خود در منطقه مانع از توسعه فراگيرتر قدرت 
نرم جمهوري اسالمي ايران شوند؛ قدرت نرمي كه نشريه امريكايي 
نشنال اينترست در مطلب ديگري اينگونه از آن ياد مي كند: »ناديده 
گرفتن ايران در منطقه غيرممكن است و هيچ ساختار با ثباتي براي 
امنيت خليج فارس بدون مش��اركت ايران متصور نيس��ت. تقديم 
ميلياردها دالر تس��ليحات پيشرفته به ارتش عربس��تان نمي تواند 
موجب خنثي ش��دن برتري هاي ايران از نظر وس��عت كشور، بافت 
جمعيتي، منابع، ظرفيت هاي تكنولوژيكي و جمعيت تحصيلكرده 
اين كشور شود. به عالوه اينكه قدرت نرم ايران در منطقه نيز در حال 
افزايش است.« سايت هيل متعلق به كنگره امريكا نيز در هفته اخير 
با درج گزارشي با عنوان »ايران پيروز اختالفات پيش آمده ميان قطر 
و كشورهاي عربي اس��ت«، قدرت نفوذ را غيرقابل كنترل مي داند: 
»امريكا... بيشتر به دنبال فاصله گرفتن قطر از تهران است... شكست 
ائتالف كشورهاي عربي و عدم اتحاد دوحه با كشورهاي عربي مطمئناً 
موجب مي شود ناتوي عربي شكل نگرفته و كشورهاي عربي در زمينه 

ايجاد توازن قدرت عليه تهران شكست بخورند.«

   فلش تحوالت تغيير نمي كند
عربستان سعودي به سركردگي امريكا با آنكه تاكنون ميلياردها دالر 
در جهت تأمين منافع مشترك خود با غرب هزينه كرده تا رويدادهاي 
سوريه، عراق، يمن و لبنان و حتي قطر به سود آنها تغيير جهت دهد تا 
مانع قدرت كشورمان و نفوذ گفتمان انقالب اسالمي حداقل در منطقه 
شود اما اين هزينه هاي سرسام آور سعودي ها نتوانسته فلش تحوالت 
را به نفع محور غربي – عربي تغيير دهد وجمهوري اس��المي ايران 
همچنان به عنوان اصلي ترين و محوري ترين كشور توانسته اهداف و 

منافع نظام سلطه را به چالش بكشاند. 
اين مس��ئله دهها بار توس��ط مقامات رس��مي دولت ه��اي غربي- 
عربي و كارشناسان منطقه اي و انديش��كده هاي معتبر بين المللي 
 تكرار ش��ده و همگي آنها به اتفاق عل��ت عصبانيت هاي دولتمردان 
امريكايي- انگليسي و شيوخ منطقه را ناتواني از مديريت رفتار ايران و 

مقابله فعال و مؤثر با اقدامات ايران مي دانند. 
روزنام��ه ديلي صب��اح افزايش قدرت اي��ران در منطق��ه را عامل 
سرخوردگي عربستان مي داند و مي نويسد: »تحركات بين المللي 
عربستان... نشان دهنده ميزان سرخوردگي آنهاست... واضح است 
كه عربستان و بس��ياري ديگر از اين افزايش نفوذ ايران ناخرسند 
خواهند بود... تحوالت اخير در منطقه خاورميانه ش��امل سقوط 
طالبان در افغانستان، س��رنگوني صدام حسين ديكتاتور پيشين 
عراق و گسترش ناآرامي ها در جهان عرب از دسامبر سال 2010 
تاكنون موجب بروز تغييراتي ش��ده كه افزايش ق��درت ايران در 

خاورميانه را در پي داشته است.«
 نشريه امريكايي فارين پاليسي نيز قدرت و نفوذ ايران در منطقه را 
مورد ستايش قرار مي دهد و مي نويسد: »امريكايي ها آرزو دارند قدرت 

و نفوذ امروز ايران را در منطقه داشته باشند. اسرائيل عصباني است، 
عربستان سعودي از خشم كبود شده. خاورميانه در حال تغيير است. 
حوادث موجود دورنماي ژئوپلتيك كل خاورميانه را تغيير خواهد داد؛ 
منطقه اي كه باتالقي براي اوباما و اسالف او بوده است. امريكا نشان 
مي دهد كاماًل به ايران در خاورميانه نياز دارد، زيرا ايران ثبات خود را 

حفظ كرده و نقش آفرين نخست منطقه شده است.«
»لوموند« فرانسوي نيز در يكي از گزارش هاي خود مي نويسد: »در 
شرايط كنوني كه كش��ورهاي منطقه از نزديكي روابط واشنگتن و 
تهران در هراس و وحش��تند، ايران به عنوان رقيب عمده عربستان 
روز به روز در حال افزايش قدرت و نفوذ خود در مرزهاي عربستان، 

عراق و يمن است.«
    افزايش تنش كامي و تهديدات ضدايراني هزينه زاست

توس��عه تهديدات نظامي و امنيتي عليه جمهوري اس��المي ايران 
پس از توافق هس��ته اي ايران با 1+5 افزايش پيدا ك��رده كه يكي از 
راهكارهاي مؤثر با اينگونه تهديدات ديپلماسي فعال است كه عنصر 
بارز اين ديپلماسي دشمن شناسي مناسب و تالش براي خنثي كردن 
اقداماتي مانند ائتالف كشورهاي عربي در قالب ناتوي عربي است و 
حال كه قطر بسياري از اهداف اين ائتالف را به چالش كشانده مي توان 

هوشمندانه تر با مقامات اين كشور وارد شور شد. 
مسئله ديگري كه بايد تحت عنوان مواضع ديپلماسي توسط وزارت 
امور خارجه و در قالب پرس��ش از مقامات عربستاني پرسيده شود، 
اين است كه خريد سامانه موشكي »تاد« و ساير تجهيزات پيشرفته 
امريكايي مي تواند راهكار مؤثري براي توسعه تهديدات نظامي عليه 
كشورمان باشد، در حالي كه عربستان پس از صرف ميلياردها دالر در 
يمن و سوريه طعم تلخ شكست را چشيده و هنوز هزينه هاي ناشي از 
آن را پرداخت مي كند. به هر روي بر اساس تجربيات سال هاي پس از 
انقالب مي توان به صورت قطعي گفت افزايش تنش كالمي و تهديدات 
سعودي عليه ايران بيش از آنكه به ضرر ايران باشد كه نزديك به چهار 
دهه با تهديدات و تحريم هاي بين المللي آبديده شده، هزينه هاي اين 

كشور را افزايش مي دهد.

ائتاف غربي – عربي و نفوذ قدرت نرم ايران 

ايرانبادالروائتالفناامننميشود

وزير اطاع�ات گفت كه ط�راح و فرمان�ده اصلي 
عمليات تروريس�تي مجلس ش�وراي اس�امي و 
ح�رم مطه�ر ام�ام خمين�ي)ره( ش�نبه توس�ط 
س�ربازان گمنام امام زمان)عج( به هاكت رسيد. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم سيدمحمود علوي 
وزير اطالعات شنبه شب در برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري شبكه دو سيما گفت: طراح و فرمانده اصلي 
عمليات تروريستي مجلس شوراي اسالمي و حرم 
مطهر امام خميني)ره( توسط سربازان گمنام امام 

زمان)عج( به هالكت رسيد. 
 علوي با تسليت به خانواده شهدا در حادثه تروريستي 
اخير و آرزوي شفا براي مجروحان اين حادثه اظهار 
كرد: در سال 94 حدود 30 تيم، در سال 95 حدود 
45 تيم و در اين 2/5 ماه س��ال 96 بيش از 25 تيم 
تروريستي را زير ضربه برديم. وي ادامه داد:  در اين 
چند ماه سال 96 تيم هاي دو تا شش نفره و بعضي 
اوقات تك نفره را شناس��ايي كرده اي��م و زير ضربه 
برده ايم، همين كه مي بينيم هر سال تعداد تيم هاي 
تروريستي كه شناسايي مي ش��وند بيشتر مي شود 
نشان مي دهد دشمن ول كن نيست و اين حساسيت 
امنيتي را افزايش مي دهد. در اين 3/5 سال از حمالت 
تروريستي زيادي جلوگيري كرده ايم و با وجود اينكه 
در كش��ورهاي مختلف اتفاقات تروريس��تي افتاده 
در كش��ور ما چندان خبري از اي��ن اتفاقات نبوده 
است. علوي افزود: براي ما تعجب آور بود كه اگر در 
سال هاي قبل ماهي دو يا هفته اي يك تيم تروريستي 
كش��ف مي كرديم اخيراً و در ارديبهشت ماه كشف 
تيم هاي ترور به روزانه رسيده بود كه بنا نداشتيم با 
انعكاس مرتب اين دستگيري ها آرامش و بهداشت 

روحي و رواني مردم را صدمه بزنيم. 
وي در ادامه تصريح كرد: اخيراً فشار به گونه اي بود كه 
انگار جنون عملياتي پيدا كردند و ناكامي هايشان آنها را 
به سرحد جنون رسانده بود، عالوه بر اين با حمايت هاي 
مالي و مشوق ها از آن سوي مرزها انگيزه بيشتري پيدا 
كرده بودند و ابعاد برنامه هايشان گسترده تر از ابعاد يك 

عمليات تروريستي معمولي بود. 
   تس�ليحات كشف ش�ده براي يك عمليات 

جنگي كافي است!
وزير اطالعات با اش��اره به كش��ف يكي از تيم هاي 
تروريستي در يكي از مناطق كشور خاطرنشان كرد: 
حدود 10 روز پيش اين تيم را زير ضربه برديم كه 30 
قبضه اسلحه كالشنيكف، چهار قبضه تيربار گرينوف، 
دو قبضه آرپي جي7 با 10 موش��ك آرپي جي، 15 
بسته 700 تايي گلوله كالشنيكف و 4 هزار و 400 
فشنگ تيربار گرينوف از آنها كشف شد. آنهايي كه 
با مسائل نظامي آشنا هس��تند مي دانند اين مقدار 
اس��لحه براي يك عمليات جنگي و نظامي است نه 

يك عمليات پارتيزاني و چريكي. 
وي اضاف��ه كرد: به هرح��ال قدم به قدم ب��ه تيم هاي 
تروريس��تي ضربه زديم و عناصر اصلي آنها شناسايي 
ش��دند و با همراهي سرويس هاي كش��ورهاي همراه 
بعضي در داخ��ل و بعضي در خارج م��ورد هدف قرار 

گرفتند و تعدادي از آنها هم در عمق كشور مورد هدف 
قرار گرفتند. سركرده آنها ابوعايشه كردي در مرز مورد 
هدف قرار گرفت و از بين رفت و مسئول ميز عمليات 
ايران در رقه ابوفارس بود كه اخيراً در موصل مس��تقر 

شده بود و مورد هدف قرار گرفت. 
   اقدام�ات وزارت اطاع�ات پ�س از حادث�ه 

چهارشنبه
علوي همچنين بيان كرد: بايد به مردم مژده بدهم 
كه بعد از عمليات رذيالنه روز چهارشنبه سرنخ هاي 
زيادي به دست آورديم، البته تيم هاي زيادي را تحت 
رصد داش��تيم كه بنا به مالحظات گذاش��ته بوديم 
به موقع در شرايطي زير ضربه ببريم ولي به هرحال 
42  نفر شناسايي و دستگير شدند، خانه امنشان در 
كرمانشاه شناسايي ش��د و افرادي دستگير شدند، 
همچنين يك خانه امن ديگر كه اين پنج تروريست 
در آنجا همپيمان شده بودند زير ضربه رفت و برادر 
يكي از آنها كه از خودش��ان خطرناك تر بود در تور 
اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار گرفت و 
در اختيار مأموران اطالعات است، ضمن اينكه فردي 
كه فرماندهي اين تيم را به عهده داشت و در مناطق 
مرزي مستقر شده بود و بعد از هالكت آنها از كشور 
خارج ش��ده بود با همكاري سرويس هاي اطالعات 
كشور  دوس��ت كيفر كارش را داد و توسط سربازان 
گمنام امام زمان و سرويس هاي اطالعاتي همكار به 

درك واصل شد. 

   اگر مجاهدت سربازان گمنام نبود 
به جاي اولين، اين صدويكمين عمليات بود

وزير اطالعات در پاسخ به اين پرسش كه »آيا كساني 
كه دستگير ش��ده اند اعترافات خاصي داشته اند يا 
خير؟« عنوان كرد: اعترافات زيادي گرفته ش��ده و 
اظهاراتشان س��رنخ هايي داده كه به نفرات ديگري 

اشراف پيدا و آنها را دستگير كرديم. 
وي همچنين خاطرنش��ان كرد: به گفته بس��ياري 
از دس��تگاه هاي اطالعاتي دني��ا وزارت اطالعات 
جمهوري اسالمي يكي از حرفه اي ترين، مقتدرترين 
و مس��لط ترين دس��تگاه هاي اطالعات��ي از جمله 
در بحث ضدتروريسم اس��ت كه در اين چند سال 
امنيت كش��ور را برقرار كرده و در آينده هم برقرار 
خواهد كرد. علوي افزود: اگ��ر مجاهدت خاموش 
س��ربازان گمنام امام زمان نبود به جاي اولين، اين 
صدويكمين عمليات بود، امنيت ايران با اين چيزها 
خدشه پذير نيست و برقرار است و اميدواريم مردم 

با آرامش به كارشان ادامه دهند. 
وي با اشاره به رشادت هاي مدافعين حرم تأكيد كرد: 
مدافعان حرم در واقع مرز دفاع از جمهوري اس��المي 
ايران را صدها و هزاران كيلومتر آن سوي مرزها برده اند، 
توس��ط مدافعان حرم در عراق و س��وريه ضربه هاي 
سنگيني به عناصر داعش��ي زده ايم كه اگر نبود فشار 
بيشتري بر كشور وارد مي ش��د، ما بايد خود را مديون 
مدافعان حرم بدانيم و در اين روزها و شب هاي ضيافت 

الهي براي سالمتي شان در سنگرها دعا كنيم. 
علوي با بي��ان اينكه بع��د از ص��د و چندبار تالش 
تروريست ها موفقيت آنها در يك اقدام جاي تعجب 
ندارد، اظهار كرد: تروريس��ت ها پوشش و يونيفرم 
خاصي ندارند و آرايش و لباسشان مثل بقيه است و 
پيدا كردنشان ساده نيست. پيدا كردن يكي از آنها در 
جايي مثل تهران مثل پيدا كردن سوزن در انبار كاه 
است، اينكه بيش از 100 اقدام آنها خنثي شود جاي 
تعجب دارد و همواره از زبان سرويس هاي اطالعاتي 
مختلف دنيا اعجاب و شگفت زدگي آنها را در خنثي 

كردن توطئه هاي تروريستي شنيده بوديم. 
   در حال آسيب شناسي اطاعاتي 

و امنيتي هستيم 
وي ادامه داد:  اين هوشياري و حرفه اي بودن نيروهاي 
امنيتي و انتظامي اس��ت كه بدون داش��تن عالمتي 
تروريس��ت ها را در اين مدت شناس��ايي كردند اما با 
اين حال همين يك مورد هم زياد است كه بايد آن را 
آسيب شناسي كنيم، در حال آسيب شناسي اطالعاتي 
و امنيتي هستيم تا حفاظت فيزيكي از اماكن و حوزه 
كاري حراستي و مقابله با عمليات تروريستي را ترميم 
كنيم و بايد از اتفاق تجربه به دست بياوريم، البته اين 
عمليات براي تروريس��ت ها موفقيت آميز به حساب 

نمي آيد و در اين دو حمله به هدفشان نرسيدند. 
وي افزود: هميش��ه ملت وقتي صداي پاي دشمن 
را ش��نيده، به س��مت همگرايي حركت كرده، در 

اين مدت علماي ديني ش��يعه و سني و مسيحيان 
و كليميان اين اقدام را محكوم كردند و علماي اهل 
سنت و ائمه جمعه و ساير ائمه جمعه اين عمليات 

رذيالنه را محكوم كردند. 
وزير اطالعات در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا در اين 
حمله غافلگيري صورت گرفته است، تصريح كرد: ما 
با دشمنان كوچكي مواجه نيستيم. دشمن ما داعش 
نيست بلكه داعش بازيچه و ابزار دست دشمنان ماست. 
دشمن نظام جمهوري اسالمي بزرگ تر از داعش است 
و در رأسش جنايتكاري مثل امريكا و بعضي اروپايي ها 

كه گاهي با آن همراهي كردند وجود دارد. 
   گزارش ه�اي مردم�ي در كش�ف تيم ه�اي 

تروريستي مؤثر است
وي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خ��ود بيان 
كرد: ما در زمينه هاي اطالع��ات مرتب كدهايي را 
دريافت و تيم هايي را كشف مي كنيم و اشراف كامل 
اطالعاتي داريم كه اقدامات الزم را انجام مي دهيم و 
در حال تكميل اطالعاتمان هستيم تا ظرفيت دقيق 

تروريست ها را به دست بياوريم. 
علوي درباره حضور م��ردم در اين زمينه اظهار كرد: 
سرمايه اصلي ما مردم هس��تند و همان طور كه امام 
فرمود جامع��ه 36 ميليون��ي، ارت��ش 20 ميليوني 
و اطالعات 36 ميليون��ي مي خواهد، ام��روز هم ما 
اطالعات 80 ميليوني داريم، مردم با تماس هايشان 
ب��ا 113 و س��تادهاي خب��ري وزارت اطالع��ات و 
گزارش هايشان خيلي باعث كشف تيم هاي تروريستي 

شدند و با انگيزه شان به دشمن ضربه زدند. 
وزير اطالعات يادآور شد: ما در جلسه هيئت دولت 
بوديم كه از اين اتفاق خبردار ش��ديم و فهميديم 
نمايندگان همچنان به كار خ��ود ادامه مي دهند، 
اينها نشان مي دهد ملت ايران نمي ترسند، در اين 
اتفاق نيروي امنيتي، نظامي، ناجا و سپاه در صحنه 
بودند و حتي ارتش اع��الم آمادگي كرد كه حضور 
پيدا كند كه ديگ��ر نيازي پيدا نش��د و عزيزان در 

صحنه با قدرت آن را جمع كردند. 
   به دشمن اجازه نمي دهيم چنين صحنه اي 

را تكرار كند
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه اي��ن تهديدات 
ادامه خواهد داش��ت يا خير، تأكيد ك��رد: توطئه 
دش��من پايان ندارد و اين هوش��ياري نسل جوان 
ما را مي طلبد. مي بينيد كه براي گرفتن آرامش از 
كشورهاي اسالمي در يمن، عراق، سوريه و بحرين 
چه كارهايي مي كنند و در پاكس��تان و افغانستان 
بمب هايي را منفجر مي كنند. آنها بدشان نمي آيد 
ايران را به همين سرنوشت دچار كنند. به لطف خدا 
اين توطئه ها يكي يكي خنثي شده و از اين به بعد 
هم شناسايي مي شود و تحت ضربه قرار مي گيرد و 
به دشمن اجازه نمي دهيم چنين صحنه اي را تكرار 
كند. ديده بان هاي امنيت كش��ور حواسشان جمع 
است و مردم اعتمادي به ش��ايعات نداشته باشند، 
هر مطلب امنيتي از س��وي مسئوالن به استحضار 

مردم مي رسد.

وزير اطاعات اعام كرد

كشف روزانه تيم های تروریستی در اردیبهشت ماه
طراح و فرمانده اصلي عمليات تروريستي تهران به هاكت رسيد

   گزارش   یک

اگر حصر نبود، قوه      نگاه
قضائي�ه وارد عمل 
مي شد. فعل سران فتنه بنا به نظر قريب به اتفاق 
مراجع تقليد مصداق اتم محاربه با نظام و مردم 

و حكم قطعي آن اعدام است. 
محمد كاظم انبارلويي در گفت وگو با ميزان، با اشاره 
به نامه هفته گذش��ته علي مطهري نماينده تهران در 
مجلس شوراي اسالمي به رئيس قوه قضائيه پيرامون 
اظهارات رئيس دستگاه قضا درباره »حصر سران فتنه« 
اظهار كرد: آقاي علي مطهري متأسفانه گاهي اوقات 
در حد و اندازه هاي دادس��تان، قاضي و ش��اكي ظاهر 
مي شوند كه اين امر معقول نيس��ت. نمي دانيم آقاي 
مطهري چگونه و با استفاده از چه شيوه اي رأي مردم را 

ترجمه مي كنند و مي گويند »رأي اكثريت مردم به يك 
كانديداي خاص در انتخابات، در حمايت از رفع حصر 
سران فتنه بوده است«! ما رئيس جمهور تعيين كرديم، 
پادشاه كه تعيين نكرديم، ما در كشورمان اصلي تحت 

عنوان »تفكيك قوا« داريم. 
انبارلويي با بيان اينكه اظهارات آقاي مطهري در نامه اي 
كه به رئيس دس��تگاه قضا نوشتند »قرون وسطايي« 
است، عنوان كرد: طبق داليلي كه آقاي مطهري در اين 
نامه بيان كردند، اگر فردا روزي قوه قضائيه خواس��ت 
يك قاتل را اعدام كند، در صورتي كه نصف شهر گفتند 
او قاتل نيست، دس��تگاه قضا بايد از محاكمه آن قاتل 

جلوگيري كند. سردبير روزنامه رسالت در ادامه با بيان 
اينكه تصميم نظام در خصوص حصر سران فتنه بعد از 
وقايع سال 88 كه توسط شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ 

شد، تصميمي هوشمندانه بود، گفت: اين تصميم هم 
حرارت فتنه گران را مهار كرد و هم بين آنها و دشمنان 

قسم خورده ملت ايران فاصله انداخت. 
وي با بيان اينكه قوه قضائيه وظايفي كليدي در رابطه 
با تعريف جرم و مجازات دارد و باي��د به وظايف ذاتي 
خودش عمل كند، افزود: جرائم مش��هود سران فتنه 
به يك��ي دو مورد خالصه نمي ش��ود بلكه فهرس��تي 
از جنايات متعدد در پرونده س��ال 88 آنها به چش��م 
مي خورد؛ وارد كردن چندين ميليارد تومان خسارت 
به كشور و از دس��ت رفتن جان نزديك به 60 نفر در 
جريان آشوب هاي آن س��ال، از جمله جرائم اساسي 

فتنه گران به حساب مي آيد. انبارلويي ادامه داد: تا آنجا 
كه من اطالع دارم، بنياد شهيد 22 نفر از كشته شدگان 
آشوب هاي س��ال 88 را جزو ش��هدا به ثبت رسانده 
است، اين 22 شهيد به دستور چه كساني به شهادت 
رسيدند؟ آنها دوباره به دنيا برگردانده مي شوند؟ سران 
فتنه چگونه مي خواهند پاسخ بدهند؟ سردبير روزنامه 
رسالت در پايان با بيان اينكه اگر تصميم شوراي عالي 
امنيت ملي در سال 88 درباره حصر سران فتنه نبود، 
قوه قضائيه به صورت طبيعي وارد عمل مي شد، تأكيد 
كرد: فعل سران فتنه در س��ال 88 بنا به نظر قريب به 
اتفاق مراجع تقليد چه آنها كه در قيد حيات هستند و 
چه آنها كه از دنيا رفته اند، مصداق اتم محاربه با نظام و 

مردم و حكم قطعي آن اعدام است.

نامهعليمطهري»قرونوسطايي«است


