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سیاسی

وطن امروز شماره 2530

اخبار

انتقاد آیتاهللالعظمی نوریهمدانی
از افزایش روزانه قیمت اجناس

مرج��ع تقلید جهان تش��یع
گفت ام��روز تمام خواس��ته
رهبری معظم ،علما و مراجع،
حل مشکالت مردم است .اگر
مس��ؤولی در خدمت به مردم
کوتاهی کند ،بداند روزی از همین مردم سیلی
خواهد خورد .به گزارش فارس ،آیتاهللالعظمی
حسین نوریهمدانی در دیدار عدهای از طالب
اعزامی به مناطق مختلف کشور برای انجام تبلیغ
در  2ماه عزاداری ،بیان مشکالت و معضالت را
الزم دانست و ابراز داشت :علمای ما باید با مردم
و در کنار آنها باش��ند .امروز هم وظیفه همین
اس��ت .روحانی��ت در دفاع از م��ردم و انقالب و
نظام باید بر س��ر عدهای که ضربه میزنند داد
بزند .امروز تمام خواسته رهبری معظم ،علما و
مراجع حل مش��کالت مردم است .اگر مسؤولی
در خدمت به مردم کوتاهی کند ،بداند روزی از
همین مردم س��یلی خواهد خورد .ایشان گفت:
ناامید کردن مردم بس��یار خطاست ولی بیش
از هم��ه بعضی از مس��ؤوالن با عملکرد بد خود
مردم را ناامی��د میکنند .مردم وقتی میبینند
یک جنس صبح یک قیمت و عصر یک قیمت
اس��ت یا گاهی  2مغازه کنار ه��م آن جنس را
با قیمت متف��اوت دارند ،از این عدم مدیریت نا
امید میشوند .این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه
نظ��ارت و کنترل قیمت ربطی به تحریم ندارد،
زحمت و کار میخواهد ،خطاب به طالب اعزامی
اظهار داشت :نوکری امام حسین(ع) برای همه
ما افتخار اس��ت .با مردم مهربان باشید و بدانید
اخالق ،تواضع و اخالص بهترین تبلیغ است.
دیوان عدالت اداری:

شکایت  72دانشجوی بورسیه

وارد تشخیص داده شد

در پی ش��کایت تع��دادی از دانش��جویان
بورسیه از اقدامات دستگاههای طرف شکایت و
رسیدگی دیوان عدالت اداری به موضوع مزبور،
رواب��ط عمومی دیوان عدالت اداری اطالعیهای
صادر کرد .در ابتدای این اطالعیه آمده است:
ت��ا پای��ان س��ال  1396تع��داد  328فق��ره
دادخواس��ت با موض��وع اعتراض ب��ه اقدامات و
تصمیم��ات وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری و
برخی از دانش��گاههای دولتی مبنی بر لغو بورس
یا خودداری از جذب پذیرفتهشدگان بورسیه ،به
دیوان عدالت اداری تقدیم شده است .این اطالعیه
میافزاید :دانشجویان شاکی اعالم نمودهاند:بهرغم
طی کردن فرآیند قانونی ،مراحل گزینش ،احراز
صالحیتهای علمی و پذیرفته ش��دن بهعنوان
دانش��جوی بورس��یه ،وزارت عل��وم ،تحقیقات و
فناوری و برخی از دانش��گاهها بدون دلیل قانونی
ضمن لغو بورسیه ،فرآیند جذب ایشان را متوقف
و ابطال کردهاند .در بخش دیگری از این اطالعیه
آم��ده اس��ت :از مجموع  328ش��کایت واصله تا
پایان س��ال  1396تعداد  72فقره شکایت ،وارد
تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاههای
طرف شکایت باید بر اس��اس احکام صادره اقدام
مقتضی را انجام دهند و تعداد  256فقره شکایت،
غیر وارد تش��خیص داده شد و از تعداد  72مورد
شکایت که وارد تشخیص دادهشده است  22فقره
شکایت مربوط به دانشگاههای تهران و بقیه مربوط
به سایر دانشگاههای کشور بوده است.

توقیف یک لنج صیادی بوشهری
توسط گارد ساحلی دوبی

معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
بوش��هر گفت یک لنج صیادی حام��ل  ۹صیاد
بوشهری در آبهای خلیجفارس به دلیل نامعلومی
توسط گارد ساحلی دوبی متوقف شد که یک نفر
کش��ته 2 ،نفر زخمی و مابقی اس��یرش��دند .به
گزارش تسنیم ،مجید خورشیدی دیروز در جمع
خبرنگاران در بوشهر با اشاره به برخورد مسلحانه
گارد ساحلی دوبی با صیادان بوشهری در خلیج
فارس اظهار داش��ت :لنج صیادی حامل  9صیاد
بوشهری از اسکله این بندر دارای مجوز رسمی
از شیالت بود که به دالیل نامعلومی گارد ساحلی
دوبی با آنان برخورد میکند .وی با بیان اینکه یکی
از صیادان به سبب تیراندازی گارد ساحلی دوبی
جان خود را از دست میدهد ،گفت :در این حادثه
 2نفر نیز مصدوم و مابقی توس��ط گارد ساحلی
دوبی دستگیر و اس��یر میشوند .معاون استاندار
بوشهر ضمن تسلیت به خانواده صیاد جانباخته
و آرزوی ش��فای مصدومان و آزادی اس��را ،افزود:
درچند سال گذش��ته از این نوع اتفاقات دریایی
توسط گاردهای ساحلی کشورهای حاشیه جنوبی
خلیجفارس وجود داش��ته اس��ت ک��ه باید برای
جلوگیری از این حوادث اقدامات اساس��ی انجام
شود .خورشیدی با اشاره به اینکه برای رهایی افراد
در بند اقدامات اساسی توسط دستگاههای مسؤول
از جمله نمایندگی وزارت امور خارجه در اس��تان
بوشهر ،وزارت امورخارجه ،دریابانی و شیالت انجام
شده ،گفت :پیگیریها در این زمینه ادامه دارد و
تالش میشود از طریق اقدامات کنسولی صیادان
در اسارت آزاد شوند.

یکشنبه  18شهریور 1397

در پاسخ به تحرکات تروریستی در غرب کشور ،سپاه پاسداران با شلیک  6موشک زمین به زمین
به مقر تروریستهای گروهک دموکرات ،تعدادی از سران و عوامل آنها را به هالکت رساند

گروه سیاس�ی :بعد از س��یلی سخت به
تروریستها در دیرالزور ،سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی اینبار انتقام سختی از
تروریس��تهای فعال در مرزهای غربی
جمهوری اس�لامی گرفت .ب��ه گزارش
«وطنامروز» ،سپاه با شلیک  6موشک
زمین ب��ه زمین در عمق  65کیلومتری
مرز ایران ،مقر تروریس��تهای گروهک
تروریس��تی حزب دموکرات کردستان
ایران و گروه تروریستی حزب دموکرات
را هدف قرار داد .بنا بر اخبار منتشر شده،
موشکهای س��پاه رأس ساعت 10:45
صب��ح روز گذش��ته از آذربایجانغربی
ش��لیک شد .هدف موش��کهای سپاه،
دفت��ر مرکزی حزب دموک��رات واقع در
کوی سنجق در فاصله  65کیلومتری مرز
ایران بود .در پی این حمله موشکی ،دهها
تن از اعضای این گروهکهای تروریستی
از جمله سرکردگان آنها کشته و زخمی
شدند .بر اس��اس گزارشهای اعالمی ،این شلیکها
پدافندی نبوده و پایگاه موش��کی سپاه پاسداران در
شمالغرب مواضع گروهکهای تروریستی را هدف
قرار داده و این موشکها که به صورت آفندی شلیک
ش��ده با دق��ت به اهداف خ��ود اصابت کرده اس��ت.

همچنین بهدلیل نزدیک��ی مقرهای حزب دموکرات
کردستان ایران (حدکا) و حزب دموکرات کردستان
(ح��دک) هر  2حزب اعالم کردند م��ورد هدف قرار
گرفتهاند .وبس��ایت «کردستان  »24در این رابطه به
نقل از منابع رسانهای کرد خبر داد دفتر مرکزی حزب
دموکرات کردس��تان (حدک) در «کوی سنجق» در
استان اربیل در کردستان عراق هدف حمله موشکی
قرار گرفته است .به گزارش خبرگزاریها ،این منبع به
نقل از «ابراهیم جوکلی» نوشت« :تعدادی موشک از
جانب [خاک] ایران به دفتر مرکزی حزب [گروهک
دموکرات] در فاصله  65کیلومتری مرز ایران اصابت
کرده اس��ت» .کردستان  24با بیان اینکه این حمله
چند کش��ته و زخمی بر جا گذاش��ته است ،نوشت
یک مسؤول دیگر [در گروهک] گفته  5نفر کشته و
بیش از  35نفر مجروح شدهاند .اما برخی منابع دیگر
تعداد کش��تهها را  11نفر ذکر کردهاند .برخی منابع
خبری نیز این تعداد را بیش��تر اعالم ک��رده و از 15
کشته و  40زخمی در جریان عملیات سپاه پاسداران
خبر دادهاند .طبق این گزارش« ،مصطفی مولودی»
دبیرکلو «خالد عزیزی» دبیرکل پیشین [گروهک]
ح��زب دموک��رات در میان مجروحان هس��تند .این
منبع به نقل از شاهدان عینی نوشت تعدادی پهپاد
در آسمان منطقه دیده ش��ده که احتماال ماموریت
آنان ثبت حمله و نتیجه آن بوده اس��ت .کردس��تان
 24نوش��ت از  22سال پیش تاکنون به این منطقه
حملهای از جانب ایران نشده است .بنا بر اعالم برخی
دیگر از منابع محلی ،تمام مقرهای حزب دموکرات در
گرفته است.

منطقه سنجق مورد اصابت موشک قرار
همچنین نام «سهیال قادری» و «هاشم عزیزی»  2نفر
از رهبران حزب و «کاوه بهرامی» عضو دفتر سیاسی
دموکرات نیز در میان کسانی که به هالکت رسیدهاند
ذکر شده است .همچنین منابع خبری اعالم کردهاند
پس از این عملیات موشکی ،جنگندههای اف  5نیز
در منطقه مورد نظر پرواز کردهاند .گروهک دموکرات
با صدور بیانیهای گفته نمیداند حمله هوایی بوده یا
موشکی اما تایید کرده  9تن از اعضای این گروهک به
هالکت رسیده و  30نفر دیگر زخمی شدهاند.
فعالی��ت گروهکهای تروریس��تی تجزیهطلب در
مرزهای ایران طی س��الهای اخیر بشدت افزایش
پیدا کرده اس��ت .تح��رکات گروهک تروریس��تی
دموک��رات تاکنون منجر به ش��هادت ش��ماری از
مرزبانان کشورمان شده است .اقدامات ضد امنیتی
تروریستها تا جایی پیش رفت که حزب دموکرات
کردستان در س��ال  95از طریق بیبیسی فارسی
گروه سیاس�ی :ش��امگاه جمعه،
منطقه
تع��دادی از معترضان در بصره در
اقدامی خرابکارانه و مشکوک به کنسولگری ایران در
ب رساندن به وسایل
بصره حمله کردند و ضمن آسی 
داخ��ل این مکان دیپلماتیک ،اقدام به آتشزدن آن
کردند .در پی این اقدام که باعث وارد شدن خسارات
زیادی به کنسولگری ایران در بصره شد ،وزارت امور
خارجه کش��ورمان با انتشار بیانیهای ضمن محکوم
کردن این حمله وحشیانه و تاکید بر مسؤولیت دولت
عراق در این زمینه ،به صورت شبانه سفیر عراق در
ایران را احضار و مراتب اعتراض جمهوری اس�لامی
ای��ران به وی را اعالم کرد .اعتراضات در شهر بصره
جدید نیس��ت حتی  3سال پیش زمانی که عراق
س��رگرم جنگ با داعش بود ،این ش��هر و برخی
مناطق دیگر شاهد اعتراض س��اکنان به دولت و
عملکرد آن ب��ود .دور جدید اعتراضها در بصره و
جنوب عراق ،از جوالی (تیرماه) گذشته آغاز شده
و جنس و ش��دت آن کمی با گذشته تفاوت دارد.
گفته میشود علت شروع این اعتراضها آلودگی
آب ش��رب عمومی بود که نزدیک به  30هزار نفر
را دچار مسمومیت و روانه بیمارستان کرد .همین
عامل محل تردید است که چرا چنین اتفاقی افتاد

سیلیسخت

که در پی ایجاد ناامنی ،خرابکاری و بر
هم زدن آرامش میهن اسالمی هستند
را خواهد گرفت .روابط عمومی قرارگاه
حمزه سیدالش��هدا(ع) نیروی زمینی
سپاه در پایان این اطالعیه خاطرنشان
کرده اس��ت :فرزندان مل��ت ایران در
مرزهای کشور با اش��راف اطالعاتی و
آمادگیهای همهجانب��ه ،اجازه عرض
اندام ب��ه گروهکهای تروریس��تی و
ضدانق�لاب و حامیان آن��ان را نداده و
هرگونه تعرض و ش��یطنت را با پاسخ
سخت و مهلک مواجه خواهند ساخت.
■■جزئیات هالکت  6تروریست پژاک

رس��ما علی��ه ایران اع�لام جنگ ک��رد« .مصطفی
هج��ری» دبیرکل ح��زب دموکرات کردس��تان به
بیبیس��ی فارس��ی گفته بود پیشمرگهای حزب
او در کردس��تان ایران با نیروهای دولتی وارد جنگ
مسلحانه شدهاند .ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان
عراق نیز در گفتوگو با ایرنا حمله موشکی سپاه به
دفتر مرکزی حزب دموکرات کردس��تان را پاسخ به
اقدامات اخیر این حزب در منطقه مریوان و اشنویه
عنوان کرد.
■■ انهدام یک تیم تروریستی در منطقه مرزی

ام��ا در کنار فعالیت حزب دموک��رات علیه ایران،
پژاک نیز طی س��الهای اخیر بشدت علیه جمهوری
اسالمی فعال شده است.
تیرم��اه گذش��ته ب��ود ک��ه در جری��ان حمله
تروریس��تها به پاس��گاه مرکزی ق��رارگاه حمزه
سیدالش��هدا(ع) واق��ع در روس��تای دری منطقه
مریوان اس��تان کردس��تان  11ت��ن از رزمندگان
اس�لام به شهادت رسیدند .سپاه یک روز بعد طی
بیانیهای وعده داد انتقام س��ختی از تروریس��تها
خواهد گرفت .در همین رابطه ،شامگاه جمعه روابط

عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) از انهدام یک
تیم تروریس��تی در منطقه مرزی استان کردستان
و هالکت  ۶تروریس��ت و زخمی و متواری ش��دن
بقای��ای آنان خبر داد .روابط عمومی قرارگاه حمزه
سیدالش��هدا(ع) در اطالعیهای اعالم کرد :یک تیم
از اش��رار گروهک تروریس��تی پژاک که ش��امگاه
بیستونهم تیرماه سال جاری به پایگاه دری واقع
در منطقه مریوان اس��تان کردس��تان حمله کرده
بود ،عصر جمعه  16ش��هریور ط��ی یک عملیات
پیچی��ده و دقیق اطالعات��ی ،در کمین رزمندگان
غیور قرارگاه حمزه سیدالش��هدا(ع) نیروی زمینی
سپاه در منطقه عمومی کامیاران گرفتار و منهدم
شد .این اطالعیه افزوده است :طی این درگیری 6
تن از تروریستها به هالکت رسیده و تعدادی نیز
مجروح و متواری ش��دند .در این اطالعیه با اشاره
به ضبط س�لاح ،مهمات و تجهیزات ارتباطی این
تیم تروریس��تی توس��ط رزمندگان اسالم ،تاکید
شده اس��ت :همانگونه که به ملت ایران وعده داده
شده است ،آتش انتقام رزمندگان غیور دامان همه
تروریس��تهای مزدور و وابسته به استکبار جهانی

به یاد حاج احمد


دف��اع
پ��س از دوران
مق��دس ،همچن��ان
ناآرامیهای��ی در مناطق
شمالغرب کش��ور ادامه
داش��ت و گروهکهای
ضدانق�لاب از این ناحیه
صدماتی را به کشور وارد
میکردن��د .در این هنگام
و در س��ال  72س��ردار
کاظمی به عنوان فرمانده
قرارگاه حمزه سیدالشهدا شمالغرب کشور منصوب
شد .در این زمان سردار کاظمی طرحی با نام قدر
را برای تامین امنیت این مناطق طراحی کرده و در
دس��تور کار خود قرار میدهد .براساس این طرح،
پایگاههای تأمینی در بیش��تر نق��اط این مناطق
جمعآوری شدند و یگانهای مانوری سپاه با تعقیب
گروههای شورشی در دو سوی مرز آنان را سرکوب
کردن��د و امنیت را بهگون��های مطلوب به مناطق
کردنش��ین ایران بازگرداندند .یک��ی از دورانهای
بسیار مهم فرماندهی سردار کاظمی ،دوره  7ساله
فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا است .در این
دوران س��ردار کاظمی توانس��ت با اجرای اقدامات
موثر امنیت را به منطقه شمالغرب کشور بازگرداند
و گروهکهای ضدانقالب تا سالها بعد نتوانستند
اقدام موثری انجام دهند .سرلشکر باقری در این باره
میگوید« :یک حادثه مهم در مقطع زمانی س��ال

 74و  75رخ داد که نقطه
تالقی تمام این ش��هیدان
عزیز (فرماندهانی که همراه
سردار کاظمی به شهادت
رسیدند) بهخصوص احمد
کاظمی ،س��عید مهتدی،
نبیاهلل شاهمرادی (حنیف)
و شهید آذینپور بود و آن
تهاجم مردانه به مرکزیت
ضدانقالب در شمال عراق و
انجام عملیات علیه حزب منحله دموکرات و کومله
و دیگر گروهکهای تروریستی بود که آن زمان در
اوج عملیات در داخل ایران قرار داشتند .ضدانقالب
در این منطقه با کمینهای خود ،مشکالت زیادی
را بهوج��ود آورد و در عین ح��ال مرکزیت خود را
در ش��مال عراق قرار داده بود اما با طرحریزی که
از س��وی سرداران شهید سپاه انجام شد ،مرکزیت
آنه��ا در عمق  150کیلومتری خ��اک عراق مورد
تهاجم قرار گرفت که کاری بس��یار جس��ورانه ،با
ریسک باال اما تمامکننده بود .شهید احمد کاظمی
 200دس��تگاه خودرو اعم از کامیون ،وانت ،جیپ،
توپکش ،توپخانه و کاتیوشا را به صورت یک ستون
بزرگ وارد خ��اک عراق کرد و این یعنی آنکه این
فرماندهان تا عمق منطقه دشمن پیش رفته ،باالی
سر پایگاه دشمن نشسته و شروع به هدایت آتش و
فرماندهیکردند».

وزارت امور خارجه خواستار اشد مجازات برای متعرضان به کنسولگری ایران در بصره شد

فتنه مزدوران سعودی در بصره

و از طریق آن مردم در س��طحی گسترده ،یکباره
تحریک ش��دند؟ در م��وج جدی��د اعتراضات اما
ض کامال محس��وس است؛
ی با اعترا 
تفاوت ناآرام 
حمله به مراکزی است که شبکههایی مثل العربیه
(سعودی) و اسکاینیوز عربی (اماراتی) و بیبیسی
عربی (انگلیس��ی) آن را مراکز ایرانی یا نزدیک به
ای��ران توصیف میکنند .به گزارش فارس ،از جمله
ساختمانها و مراکزی که روز و شامگاه جمعه هدف
تخریب قرار گرفت ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
کنسولگری ایران ،دفتر سازمان بدر ،مقر گروه عصائب
اهل الحق ،مجلس اعلی ،ح��زب الدعوه ،مقر حزب
«جنبش اراده» وابسته به حنان الفتالوی ،مقر حزب
الفضیله ،دفتر فالح الخزعلی ،استانداری بصره ،منزل
رئیس شورای استانداری ،دفتر شبکه العراقیه ،شبکه
الغدیر وابسته به س��ازمان بدر ،منزل وزیر ارتباطات
(حس��ن الراش��د) از ائت�لاف دولت القان��ون (نوری
المالکی) و مرکز درمان مجروحان و معلوالن «جعفر
طیار» شهر بصره جایی که مجروحان حشدالشعبی

در آن تحت درمان هستند و شماری نقاببهصورت
به آنان حمله کردند .همانطور که روشن است ،ایران
و حشدالشعبی هدف تخریب بودند .سخنگوی وزارت
امور خارجه در همین راس��تا اظهار داشت :حمله و
تهاجم وحش��یانه و به آتش كش��يدن س��اختمان
سركنس��ولگری ايران خس��ارات مالی زیادی به بار
آورد و البته بر اساس تمهیدات اندیشیده شده قبلي
و تهديدات انجام شده از روز قبل ،خوشبختانه تاكنون
خبری از آسیب دیدن کارکنان این مکان دیپلماتیک
دریافت نکردهایم.بهرام قاسمی ضمن محکوم کردن
این اقدام خالف موازین و با یادآوری مسؤولیت خطير
دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک ،در عین
حال نسبت به دستهای آشکار و پنهانی که درصدد
تخریب روابط دوس��تانه دول��ت و ملت ایران و عراق
هس��تند هش��دار داد و از دولت عراق مصرا خواست
هر چه س��ریعتر نسبت به شناس��ایی ،دستگیری و
مجازات آمران و عامالن این جرم سنگین اقدام کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :با توجه به

فرمانده سپاه کردس��تان با یادآوری
هالک��ت  6عض��و گروهک تروریس��تی
پژاک توسط نیروهای بومی سپاه منطقه
کامی��اران ،از تداوم عملیاتهای تعقیب
ب��ا نام حیدر ک��رار در اس��تان خبر داد.
سردار محمدحسین رجبی در گفتوگو
با فارس اظهار کرد :پس از عملیات تروریس��تی دری
مریوان توس��ط پژاک و ش��هادت  11پاس��دار بومی
استان ،عملیات تعقیب با نام نامی «حیدر کرار» توسط
نیروهای بومی در تمام شهرستانهای استان آغاز شد.
فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر کردستان ادامه
داد :نیروهای تروریست پژاک پس از عملیات دری ،در
گوش��ه و کنار خزیده بودند که در نخستین عملیات
تعقیب که روز جمعه در کامیاران انجام شد ،نیروهای
بومی منطقه چون متاثر از شهادت همرزمانشان شده
بودند ،توانس��تند  6نفر از آنها را به هالکت برسانند،
ضمن اینکه تعدادی از آنها زخمی و متواری ش��دند.
وی اذع��ان ک��رد :این عملیات در یک مکان بس��یار
پیچیده و ویژه بود که جدای از هالکت  6نیروی آنها،
تمام امکانات و تجهیزات آنها هم ضبط ش��د .رجبی
یادآوری کرد :از آنجایی که کرار به معنای تکرار است و
عملیاتهای ما عنوان «حیدر کرار» دارد ،عملیاتهای
تعقیب در تمام شهرس��تانها به صورت مداوم تکرار
خواهد شد.
■■واکنش ماموستا راستی به انتقام سپاه

ام��ام جمع��ه موقت س��نندج هم ب��ه عملیات
س��پاه واکنش نش��ان داد و تاکید ک��رد انهدام تیم
تروریس��تی ضدانقالب پیام بزرگی برای دش��منان
داش��ت و اشراف اطالعاتی و آمادگیهای همهجانبه
نیروهای س��پاه کردس��تان برای مقابله با دشمنان
و جیرهخواران اس��تکبار جهانی را به دنیا نشان داد.
ماموس��تا محمدامین راستی در گفتوگو با تسنیم
با اش��اره به انهدام تیم تروریستی ضدانقالب توسط
نیروهای سپاه کردس��تان ،اظهار داشت :به هالکت
رسیدن تروریستها اقدامی «بسیار مثبت ،انقالبی،
بج��ا و بموقع» بود .وی گفت :دلیرمردان و نیروهای
جانبرکف سپاه کردستان با انهدام تیم تروریستی،
انتقام  11ش��هید مظلوم «روس��تای دری» مریوان
که به دس��ت آن جنایتکاران به شهادت رسیدند را
گرفتند.
■■آرزوی خانوادههای شهدای ترور برآورده شد

پیش از این خانوادههای ش��هدای ترور کردستان
و قربانی��ان تروریس��م و افراطیگ��ری در بیانیهای از
مس��ؤوالن قضایی و حافظان امنیت و تمامیت ارضی
کش��ور درخواست کردند «با قاطعیت و صالبت با هر
گونهحضورتروریستهایتجزیهطلبوخشونتطلبی
که هدفشان آسیب رساندن به شهروندان کرد ایرانی
است مقابله کنند» .در بخشی از این بیانیه آمده است:
از مسؤوالن قضایی و حافظان امنیت و تمامیت ارضی
کش��ور میخواهیم با قاطعی��ت و صالبت با هر گونه
حضور تروریس��تهای تجزیهطلب و خشونتطلبی
که هدفشان آسیبرساندن به شهروندان کرد ایرانی
است مقابله کنند و فرصت عرض اندام از آنها را گرفته
و اجازه ندهند خون پاک شهدای ترور و شهدای مدافع
وطن پایمال شود.
اطالع و هشدار قبلی به مقامات دولت عراق ،بدیهی
است مسؤولیت هرگونه اهمال و تعلل امنیتی بر عهده
دولت عراق بوده و انتظار داریم در شناس��ایی و اشد
مجازات مهاجمان تعجیل کنند.
■■احضار شبانه سفیر عراق در تهران

در پی آتش زدن س��اختمان سرکنس��ولگری
کشورمان در بصره توسط عدهای افراد تحریک شده،
س��فیر عراق در تهران شامگاه جمعه به وزارت امور
خارجه احضار و مراتب اعتراض ش��دید کشورمان
به دولت عراق به خاطر اهمال نیروهای امنیتی در
حفاظت از ساختمان سرکنسولگری کشورمان به
وی ابالغ شد .در این مالقات مدیرکل خلیجفارس
وزارت امور خارجه ضمن ابراز تعجب از بیتحرکی
پلی��س بص��ره گفت :بهرغ��م تحری��کات روزهای
گذشته توسط عوامل مشکوک علیه سرکنسولگری
جمهوری اس�لامی ایران ،دولت عراق به وعدهها و
اطمینانهای داده ش��ده از کانالهای دیپلماتیک
برای انجام وظیفه خود عمل نکرد .در این جلس��ه
همچنین از سفیر عراق خواسته شد سریعا اعتراض
شدید کش��ورمان را به دولت متبوع خود منتقل و
سریعا نسبت به شناس��ایی ،دستگیری و محاکمه
مسببان اقدام کنند.

اخبار

تشییع پیکرهای  ۱۳۵شهید گمنام
دوران دفاعمقدس در ایام محرم

فرمانده س��پاه محم��د رس��ولاهلل (ص)
گف��ت :پیکرهای مطهر  ۱۳۵ش��هید گمنام
دوران دفاعمقدس ۲۲ ،ش��هریورماه از مقابل
دانشگاه تهران تا معراج شهدا تشییع خواهد
شد .به گزارش خبرگزاری دفاعمقدس ،سردار
«محمدرض��ا ی��زدی» فرمانده س��پاه محمد
رسولاهلل(ص) تهران بزرگ ،در نشست خبری
پیرامون مراس��م تش��ییع  ۱۳۵شهید گمنام
دفاعمقدس که در محل ستاد مرکزی راهیان
نور برگزار شد ،اظهار داشت :وداع با این شهدا،
 ۲۱ش��هریورماه طی مراس��می تحت عنوان
«ش��بی با شهدا» با حضور مردم شهیدپرور و
مقامات لشکری و کشوری بعد از نماز مغرب
و عش��ا در موزه انقالب اسالمی و دفاعمقدس
برگزار خواهد ش��د .وی افزود :مراسم تشییع
این ش��هیدان ،پنجشنبه  ۲۲ش��هریورماه با
حضور مقامات لشکری و کشوری ،نمایندگان
مجلس ،اعضای ش��ورای شهر و سایر مقامات
اعم از مسؤوالن قوای قضائیه و مقننه ،ساعت
 ۹صبح از در اصلی دانش��گاه تهران تا معراج
ش��هدا برگزار خواهد ش��د .وی تصریح کرد:
پیکرهای مطهر  ۱۳۵ش��هید در تفحصهای
اخیر کمیته جستوجوی مفقودان ستاد کل
نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی شلمچه،
مجنون ،کرب�لای  ،۵والفجر  ،۸والفجر یک و
سومار کشف شد .هویت پیکرهای  ۱۷شهید
در جمع این ش��هدا شناسایی شده است که
طی روزهای آینده به خانوادههایشان تحویل
خواهیم داد.

اطالعیه دادستانی درباره اعدام
حسینپناهی ،لقمان و زانیار مرادی

حکم اعدام 3تن از محکومان دادگاههای انقالب
تهران و س��نندج ،سحرگاه شنبه مورخ 97/۶/17
اجرا شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای
عمومی و انقالب تهران ،این  3محکومعلیه ،لقمان
م��رادی فرزند عثمان ،زانیار مرادی فرزند اقبال و
رامین حسینپناهی فرزند محمد میرزا هستند که
 2نفر اول در تاریخ  88/4/14با اقدام تروریس��تی
در شهرستان مریوان منجر به قتل 3نفر از جمله
فرزند امام جمعه مریوان ش��دهاند .در ادامه بیانیه
دادس��تانی تهران آمده اس��ت :محک��وم دیگر به
نام رامین حس��ینپناهی عض��و گروهک کومله
است که حس��ب گزارش مورخ  96/4/2سازمان
اطالعات سپاه کردستان در قالب یک تیم نظامی،
به قصد عملیات خرابکارانه به کش��ور وارد شده و
با مش��کوک شدن ماموران به اعضای این تیم در
ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان سنندج ،رامین
حسینپناهی و همراهانش اقدام به پرتاب نارنجک
جنگی و شلیک تیر به سمت ماموران کردند که
این درگیری منته��ی به هالکت  3تن از اعضای
تیم مذکور و مصدوم شدن رامین حسینپناهی
گردید .بازپرس دادس��رای س��نندج ب��ه نامبرده
اتهامات محاربه ،عضویت در گروههای معاند نظام
و حم��ل مهمات جنگی را تفهی��م کرده و متهم
تحت قرار بازداشت موقت قرار میگیرد .وی اقرار
کرد مسلحانه وارد کشور شده و قصد عملیات در
داخل کشور را داشته است .همچنین پذیرفت
یک خشاب  30تیری را به سمت ماموران شلیک
کرده و افزوده برای انجام مأموریت گروهکی به
منطقه دهگالن وارد شده بود .پس از صدور قرار
جلب به دادرس��ی و متعاقب آن کیفرخواس��ت،
برای متهم مس��تند به ماده  287قانون مجازات
اس�لامی به اتهام بغی تقاضای مجازات ش��ده و
رس��یدگی به این کیفرخواست به دادگاه انقالب
اسالمی سنندج محول گردیده است .برای متهم
ابتدا وکیل تسخیری تعیین شده و متعاقباً خود
وکیل معرفی کرده اس��ت .جلس��ات محاکمه با
حض��ور متهم و وکیل وی برگزار ش��ده و دادگاه
طی دادنام ه مورخ  96/10/30حکم بر اعدام متهم
صادر کرده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام
شده است .بر همین اساس سحرگاه روز شنبه 17
شهریورماه حکم اعدام محکومان به شرح فوق در
تهران اجرا شد.

ایران امنترین آسمان را دارد

فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران گفت
بهرهبرداری از انواع سامانههای پدافندی بهروز
و کارآمد باعث میش��ود بگوییم آسمان ایران
در منطقه امنترین آسمان است .امیر سرتیپ
بیژن ساعدی در گفتوگو با مهر گفت :پایش
موثر و مستمر آسمان کشور ،نظارتهای دقیق
بر اساس مقررات هوانوردی در بخشهای حوزه
مسؤولیتی فرودگاهها و همچنین خارج از آن و
بهرهبرداری از انواع سامانههای پدافندی بهروز
و کارآمد با بهرهگیری از نیروی انسانی کارآمد
و خبره باعث میشود بگوییم آسمان ایران در
منطقه ،امنترین آسمان است.

