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زیرساخت حادثه 18 تیر و 
فتنه 88 را علوم انسانی 
سکوالر موجود فراهم کرد

زیر  اینکه  بیان  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  امینی  پرویز 
ساخت حادثه 18 تیر و فتنه 88 را علوم انسانی سکوالر 
موجود فراهم کرد، گفت: شبکه ای از دانش آموختگان 
علوم انسانی در حال شکل گیری است که دارای هویت 

مشترک و متضاد با انقالب هستند.

با  گفت وگو  در  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  امینی  پرویز 
به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری  دانشگاه  خبرنگار گروه 
حوادث کوی دانشگاه و فتنه 88 گفت: در 18 تیر 78 
حادثه  در  مواجهیم.  مشترکی  عناصر  با   88 سال  فتنه  و 
18 تیر تالش کردند انقالب با دانشگاه و دانشجو را در 
برابر هم قرار دهند. به همین خاطر 18تیر نماد مظلومیت 
نیز   88 سال  فتنه  در  است.  دانشجو  و  دانشگاه  انقالب، 
تالش اصلی ایجاد تقابل بین نظام با مردم بود و مقصد 

هر دو حادثه نیز براندازی بود.
شکل گیری  زیرساخت  و  اصلی  عامل  اما  افزود:  وی 
انتخابات  از  پس  حوادث  و   78 تیر   18 نظیر  حوادثی 
88 در واقع مسئله علوم انسانی در ایران است و می بینیم 
که مدیران، رهبران و عقبه های فکری طراحان و اداره 
کنندگان این دو حادثه دانش آموختگان تغذیه شده از 

فضای علوم انسانی در ایران هستند.
گفت:  خرداد«   22 شناسی  »جامعه  کتاب  نویسنده 
وضعیت علوم انسانی موجود و به معنای اخص آن علوم 
اجتماعی در ایران دارای ظرفیت هایی است که می تواند 
زیر ساخت اتفاقات سال های 78 و 88 را فراهم کند. تا 
وقتی که وضعیت علوم انسانی به شکل کنونی است و 
فضای سکوالر و غربگرا بر متون و منابع اصلی در علوم 
ایران  در  انسانی  علوم  عامالن  و  حامالن  در  و  انسانی 
وقوع حوادثی چون حوادث کوی  احتمال  دارد،  غلبه 

دانشگاه و فتنه 88 کماکان وجود دارد.
امینی افزود :  علوم انسانی فعلی با مبانی فکری و فلسفی 
و  دارد  قرار  تضاد  و  تقابل  نقطه  در  اسالمی  جمهوری 
صد  تا  درصد  یک  از  را  آن  آموختگان  دانش  غالبا 

درصد در برابر آن قرار می دهد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه علوم انسانی 
رایج و سکوالر عقبه فکری و سیاسی کل حوادث بعد 
را   88 و   78 سال های  دوم خرداد خصوصا حوادث  از 
سروش  عبدالکریم  مشخصا  گفت:  است،   کرده  تامین 
عقبه فکری و معرفتی و حسین بشیریه ترجمان غربی و 
سکوالر اندیشه و جامعه شناسی سیاسی این جریانات را 
در دست داشتند. سروش در مباحث اساسی خود مانند 
قبض و بسط و به طور جدی تر در بسط تجربه نبوی زیر 
تئوریزه  ایران  در  را  سکوالریزم  فلسفی  و  فکری  بنای 
بخش  مشروعیت  سازمان  طبیعی  طور  به  که  می کرد 
جمهوری اسالمی را که حکومتی غیر سکوالر است را 
نشانه می گرفت و بشیریه نیز بر دموکراتیزاسیون سکوالر 

تاکید داشت که نقطه مقابل مردم ساالری دینی است.
سنگر  به  سنگر  فتح  نظیر  گزاره هایی  داد:  ادامه  امینی 
زنی  چانه  و  پایین  از  فشار  راهبرد  از  استفاده  و  قدرت 
از باال فضا را به سمت 18 تیر برد و این تلقی از سوی 
کسی)حجاریان( بیان شد که به تاثیر گذاری سروش و 
بشیریه بر خود معترف بود و به دنبال سنتزی از سروش 

و بشیریه برای خود بود.
تامالت  سند  اصلی  منبع  بشیریه  افزود:حسین  وی 
این  عمل  مبنای  که  است  مشارکت  حزب  راهبردی 
جمهوری  از  گذار  بر  و  بود   88 سال  فتنه  در  جریان 
یاران  »چیست  جزوه  همچنین  داشت.  تاکید  اسالمی 
طریقت بعد از این تدبیر ما« نیز محصول یکی دیگر از 
و  است  کنونی  و  رایج  انسانی  علوم  آموختگان  دانش 
است  کنونی  انسانی  علوم  تاثیر  بیانگر عمق  مطلب  این 
که زیرساخت حادثه کوی دانشگاه و فتنه 88 را بوجود 

آورده است.
امینی با اشاره به وضع فعلی علوم انسانی گفت: متاسفانه 
وضع امروز علوم انسانی همچنان تغییری نکرده است و 
همان مسیر غلط با شدت و توسعه بیشتری در آموزش 
به تدریج  بنابراین  پیشروی است.  عالی کشور در حال 
شبکه بزرگی از دانش آموختگان علوم انسانی در حال 
شکل گیری است که به لحاظ نرم افزاری دارای هویت 
مشترک و متضاد با انقالب اسالمی اند که نهایتا همین ها 
محیط  بین  اصطکاک  و  چالش  ایجاد  زمینه  می توانند 

اجتماعی با محیط نظام ایجاد کنند.

کدی تاریخی که تیتر روزنامه 
شرق برای تجدیدنظرطلبان 

ارسال کرد
 روزنامه شرق یک کد تاریخی و پیام رمز شنیده نشده 
را برای تجدیدنظرطلبان و رفرمیست ها ارسال می کند 
که در چه فازی قرار داریم و کجا ایستاده ایم تا تئوری 

و عمل خود را با هم انطباق دهند.

روزنامه  یک  تیتر  نوشت:  فارس  در  فضلی نژاد  پیام 
تیتر  از  برگرفته  جنگ«  بدون  »پیروزی  عنوان  با  شرق 
کتاب خاطرات ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین 
ایاالت  چگونه  دهد  می  نشان  آن  در  که  آمریکاست 
با شوروی،  اتمی  از رهگذر مذاکرات و توافق  متحده 

زمینه های فروپاشی از درون آن کشور را فراهم کرد.
سخنرانی  در  بار   2 نیز  اوباما  باراک  که  نکته ای 

هایش)یکبار پس از تفاهم لوزان و یکبار پس از بیانیه 
به نحوی غریزی  اشاره کرد و گفت: من  به آن  وین( 
در  ریگان  و  نیکسون  پرزیدنت  که  را  ای  استراتژی 
دوران جنگ سرد علیه شوروی داشتند، درک می کنم 
و ما همان راهی را می رویم که با شوروی سابق رفتیم.

برخی  کرد/  تشبیه  سابق  شوروی  به  را  ایران  اوباما 
محدودیت های ایران 2۵ ساله است

اوباما دیروز هم در نطق خود گفت که مذاکرات ما با 
شوروی در نهایت به سود آمریکا تمام شد و با ایران نیز 
امن تر  به  مذاکرات  این  داشت؛  را خواهد  نتیجه  همان 

شدن آمریکا و اسرائیل می انجامد.
روشی که نیکسون و ریگان در دوران جنگ سرد علیه 
شوروی داشتند، حمایت از سلسله اقدامات غیرنظامی ای 
بود که به »فروپاشی از درون« یک ابرقدرت بیانجامد و 

در تاریخ شوروی همین راه طی شد.
رمز  پیام  و  تاریخی  کد  یک  شرق  روزنامه  واقع،  در 
ها  رفرمیست  و  تجدیدنظرطلبان  برای  را  نشده  شنیده 
کجا  و  داریم  قرار  فازی  چه  در  که  کند  می  ارسال 
ایستاده ایم تا تئوری و عمل خود را با هم انطباق دهند. 
حضور  به  انقالب  رهبر  دعوت  که  روست  همین  از 
مثابه یک  )به  نرم  قوی تر نخبگان و خواص در جنگ 
را  معنای خود  استراتژی کالسیِک عصر جنگ سرد( 
باز می یابد و تاکید چندباره ایشان در آستانه توافق وین 
بر مبارزه جدی با استکبار مفهوم بیشتری پیدا می کند.

و  سیستان  استان  مردم   1۳8۹ سال  تیرماه   2۴ شامگاه 
تروریستی  شاهد حادثه  زاهدان  اهالی شهر  و  بلوچستان 
به  بی گناهمان  هم وطنان  از  تن   27 آن  طی  که  بودند 
گرفتن  قرار  شدند.  مجروح  نفر   27۰ و  رسیده  شهادت 
در این بازه زمانی بهانه ای شد که در این مطلب در کنار 
بازخوانی آن واقعه، به طور مختصر به تاریخچه و برخی 

از اقدامات گروهک جندالشیطان )جنداهلل( بپردازیم.

جزئیاتی از حادثه انفجار مسجد جامع زاهدان

نماز  اقامه  از  بعد   1۳8۹ تیر   2۴ مورخ  پنجشنبه  شامگاه 
پر برکت  میالد  مناسبت  به  مولودی خوانی  و  جماعت 
امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( در مسجد جامع 
زاهدان دعای کمیل با حضور محبین اهل بیت)ع( برگزار 
شد. بازماندگان گروهک ریگی با نیت هدف قرار دادن 
تا  بودند  آمده  زاهدان  آزادی  خیابان  به  جماعت  نماز 
حادثه  بتوانند  جامع،  مسجد  صحن  در  حضور  با  شاید 
دیدن  با  اما  کنند  تکرار  را  ابی طالب)ع(  علی ابن  مسجد 
نتوانستند  مسجد  درب  ورودی  امنیت  و  بازرسی  گیت 
اقدام کور خود را در زمان برگزاری نماز انجام دهند؛ با 
این اوصاف به دنبال فرصتی برای ورود به مسجد شدند.

امنیت  و  حفاظت  وضعیت  مشاهده  با  تروریستی  عوامل 
داخل  به  خواهران  گیت  از  می گیرند  تصمیم  مسجد 
مسجد ورود پیدا کنند. حدود ساعت 21:1۵، اسد اللهی 
یکی از خواهران بسیجی حاضر در گیت خواهران، وقتی 
می بیند فردی اصرار دارد بدون بازرسی وارد مسجد شود 
نیروی بسیجی  با شهید »محمد گلدوی«  این موضوع را 
با  گلدوی  شهید  می گذارد.  میان  در  گیت  در  مستقر 
مسجد  محوطه  به  تروریست  این  ورود  مانع  رشادت 
می شود که عامل تروریست با مشاهده این وضع مجبور 
انفجار اول،  از  انفجاری را بکشد و پس  می شود ضامن 
شهیدان »محمد گلدوی، علیرضا ویزش فر ، علیرضا کرد، 
رضا شهرکی و مسعود شجاعی باغینی« از دیگر افراد در 

محوطه گیت ، به شهادت می رسند.

 پس از انفجار اول
بود، همین  پیچیده  اول کاماًل در زاهدان  انفجار  صدای 
امر باعث تجمع خیل عظیم مردم از دور و نزدیک برای 
وضعیت  با  شد.  مسجد  حادثه دیدگان  به  رساندن  یاری 
به  دنبال ورود  به  تروریستی دوم همچنان  عامل  موجود 
مسجد بود تا بتواند اقدام کور خود را در صحن مسجد 
عملی سازد که شاید بتواند کارنامه ننگین زندگی اش را 
و  مردم  حضور  اما  دهد،  جلوه  پرنگ تر  اربابانش  برای 
مسجد  وارد  نتواند  شد  باعث  صحنه  در  امنیتی  تیم های 
کشیدن  با  جمعیت  میان  خیابان  در  نهایتاً  و  شود  جامع 
ضامن جلیقه انتحاری، خویش ر ا منفجر کرد و باعث به 
شهادت رسیدن 22 نفر  و مجروحیت حدود 27۰ نفر شد.

دقایقی بعد از انفجار
صدای آژیر آمبوالنس ها و خودروهای امنیتی جایگزین 
حضرت  میالد  شب  سپری شده  دقایق  مولودی،  نوای 
سرمی داد  ابوالفضل  یا  فریاد  کسی  بود.  شده  عباس)ع( 
به  تنها  بهت زده  چهره ای  و  شکسته  بغضی  با  دیگری  و 
صحنه نگاه می کرد. کودکی به دنبال پدر و زنی به دنبال 

همسر و برادری به دنبال برادر می گشت.

تاریکی حاصل از موج انفجار، سوی چراغ های ورودی 
بخوبی  شهدا  پیکر  نمی گذاشت  و  بود  برده  را  مسجد 

از گاهی نور فالش های دوربین  البته هر  شناسایی شود. 
بر  عالوه  تا  می کرد  روشن  را  قطعه ای  حاضر،  عکاسان 
در  حاضرین  ذهن  در  خبرنگاری  دوربین های  حافظه 

صحنه همیشگی عمرشان ثبت بماند.
آماده باش  حالت  به  زاهدان  بیمارستان های  کلیه 
به  مجروحان  و  شهدا  تمامی  بالفاصله  و  در می آیند 
بیمارستان ها منتقل می شوند و امکانات بهداشتی درمانی 

به آنان ارائه می شود.

جندالشیطان مسئولیت این جنایت را به عهده گرفت

انفجار، گروهک تروریستی جندالشیطان  از  بعد  ساعتی 
بیانیه ای  صدور  با  نامیده اند،  »جنداهلل«  را  خود  که  ـ  
با  و  به عهده می گیرد  را  این جنایت هولناک  مسئولیت 
افتخار، عکس های دو  با  از قبل طراحی شده  سناریویی 

در  را  زدند  رقم  جامع  مسجد  حادثه  که  انتحاری  عامل 
وبالگ خود منتشر می کند.

نام های  به  افراد  این  که  می شود  مدعی  گروهک  این 
»محمد  و  جان  اسالم  به  معروف  ریگی«  »عبدالباسط 
ریگی« معروف به جنیدجان عملیات تروریستی انتحاری 
به  و  داده    انجام  زاهدان  جامع  مسجد  مقابل  در  را  خود 

هالکت رسیده اند.
آنچه در این میان توجه را به تصاویر عوامل تروریستی 
استفاده  است.  انتحاری  عوامل  کم  سن  می کند  جلب 
اقدامات  برای  سال  و  کم سن  نوجوانان  و  جوانان  از 
از  بعد  انتحاری  عملیات های  بویژه  تروریستی 

شست وشوی مغزی آنها از جمله اقدامات ویژه  مورد نظر 
گروهک جندالشیطان و سایر وهابیون به شمار می رود. 
ویژه  آموزش های  و  زمان  مستلزم  پروسه  این  همچنین 
به  نزدیکی  دلیل  به  بلوچستان  و  سیستان  استان  و  است 
کشور پاکستان در معرض خطر اینگونه تعلیمات هستند.

عکس العمل رسانه های بیگانه
خبر  پوشش  به  تنها  اولیه  ساعات  در   BBC و   VOA
در  اما  پرداختند.  و مجروحان  تعداد شهدا  و  این حادثه 
با  نزدیکی  ارتباط  -که  العربیه  تلویزیون  نقش  میان  این 
این جنایت  از  گروهک تروریستی ریگی داشته - پس 

در بزرگ نمایی این حادثه پرنگ تر از قبل می شود.

آرشیوی  اخبار  و  فیلم ها  از  بخشی  پخش  با  رسانه  این 
این گروهک  تروریستی گذشته  به عملیات های  مربوط 
معدوم،  عبدالمالک  شخص  عملیات های  بویژه 
فرقه  این  تروریست  رهبران  با  اختصاصی  مصاحبه های 
می کند  اعالم  فوری  خبری  در  و  می دهد  ترتیب  پلید 
تصاویر  و  است  گرفته  عهده  بر  را  جنایت  این  جنداهلل 

عاملین انتحاری را به نمایش می  گذارد.

اعالم ۳ روز عزای عمومی در سیستان و بلوچستان
استانداری سیستان و بلوچستان در پی عملیات تروریستی 
مسجد جامع زاهدان و شهادت و زخمی شدن جمعی از 
هم وطنان، سه روز عزای عمومی در این استان و تاریخ 

تشییع پیکر شهدا را 2۶ تیر ماه اعالم می کند.
»علی محمد آزاد« استاندار وقت سیستان و بلوچستان، در 
این بیانیه ای اعالم کرد: مردم مسلمان و شهیدپرور استان 
به گوشان  حلقه  و  محارب  عمال  بلوچستان  و  سیستان 
از  را  خود  عداوت  و  خشم  دیگر  بار  جهانی  استکبار 

این  نشان دادند و  انسجام آحاد امت مسلمان  وحدت و 
ابوالفضل  حضرت  کربال  علمدار  والدت  شب  در  بار 
العباس)ع( در یک اقدام تروریستی و ددمنشانه تعدادی 
از فرزندان این دیار را با هدف ایجاد تفرقه و نفاق بین 
شیعه و سنی به شهادت رساندند.این بار در شب والدت 
یک  در  العباس)س(  ابوالفضل  حضرت  کربال  علمدار 
اقدام تروریستی و ددمنشانه تعدادی از فرزندان این دیار 
را با هدف ایجاد تفرقه و نفاق بین شیعه و سنی به شهادت 

رساندند.
در این بیانیه ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده های 
و  سیستان  »استان  بود:  آمده  تروریستی  جنایت  شهدای 
بلوچستان از امروز جمعه بیست و پنجم تیر ماه به مدت 

سه روز عزای عمومی است.«

چگونگی شکل گیری جندالشیطان

اسالمی،  ایران  دشمنان  اقدامات  از  یکی  دیرباز  از 
است.  بوده  حکومت  علیه  مرزی  مناطق  مردم  تحریک 
و  نژادی  گروه های  تجمع  محل  مرزی،  حاشیه های 
مذهبی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است. حضور قابل توجه فرق  
با پاکستان  این استان، همجواری  مختلف اهل سنت در 
وسیع  تبلیغات  با  مواجهه  و  فارس  خلیخ  شیخ نشینان  و 
نظام  دشمنان  برای  می تواند  که  است  عواملی  وهابیت، 
باشد.  جذاب  اختالف افکنی  برای  اسالمی  جمهوری 
علی رغم تبلیغات گسترده غرب در این مناطق، تا کنون 
نتایج رضایت بخشی برای عناصر تفرقه افکن حاصل نشده 
است، بنابراین با تشکیل گروهک ها، در این مناطق اقدام 
که  است  این  جالب  می کنند؛  آشوب  و  خرابکاری  به 
بر  نیز  لباس شرع و مذهب  این تحریکات،  برای توجیه 

اعمال و رفتار خود می پوشانند.
بعد از پیروزی انقالب، غرب که همواره از ایران اسالمی 
اغتشاش  ایجاد  برای  می کرد،  یاد  تهدید  یک  عنوان  به 
برای  را  گسترده ای  تالش  کشور  داخل  در  ناامنی  و 
بهره گیری از تفاوت های فرهنگی و نژادی بکار گرفت.

رد  اسالمی،  انقالب  پیروزی  آغازین  روزهای  همان  از 
از  بسیاری  در  متحده  ایاالت  آن  رأس  در  و  پای غرب 
قبیلگی  و  قومی  رنگی  عمدتاً  که  داخلی  آشوب های 
داشت، هویدا و مشهود بود و در طول سه دهه گذشته نیز 
مستنداً می توان دست های عوامل بیگانه را در بسیاری از 

تحریکاتی که مربوط به اقلیت ها است پیدا کرد.

در  خارجی  کشورهای  کمک   با  که  گروهک هایی  از 
و  الفرقان  حزب  به  می توان  شده اند  تشکیل  منطقه  این 
دلیل  به  گروهک ها  این  نمود.  اشاره  ریگی  گروهک 
بلوچستان  و  سیستان  منطقه  در  چندانی  مقبولیت  اینکه 
نداشتند، اقدام به فعالیت های خرابکارانه، گروگان گیری، 
اخاذی و تجارت مواد مخدر  کردند تا اینگونه بتوانند نام 
خود را در منطقه مطرح کنند. این گروهک ها به حمایت 
پشت گرم  غربی  کشورهای  و  منطقه  کشورهای  برخی 
وحشیانه ترین  به  مردم  ارعاب  و  ترساندن  برای  و  بودند 

اعمال دست می زدند.

در همین شرایط، ایران توسط رئیس جمهور وقت آمریکا 
محور شرارت نام گرفت. پاکستان نیز به دلیل مجاورت 
دارای  افغانستان  با  مشترک  مرز  در  طالبان  حامی  قبایل 
ایران مخالف  شرایط خاصی برای این گروهک ها بود. 
ولی  بود  افغانستان  در  آمریکا  اشغال گرانه  سیاست های 
تا  نمی شد  باعث  این  اما  نداشت،  نیز  طالبان  با  رابطه ای 

ایران از ضربه های امنیتی در امان بماند.
مناسبی  فرصت  افغانستان  در  آمریکایی  نیروهای  وجود 
مقاومت  قبال  در  خود  حمایت های  هزینه  ایران  تا  بود 
بهترین  دلیل  همین  به  کند،  حس  را  لبنان  و  فلسطین 
منطقه ای که می توان این پروژه را در آن پیاده کرد استان 

سیستان و بلوچستان است.

از همان ابتدا سازمان اطالعات آمریکا به دنبال یک مهره 
دارای  که  می گشت؛ شخصی  منطقه  این  در  کاندیدا  و 
و  امنیتی  اقدامات  انجام  برای  فرد  به  منحصر  ویژگی 
سازمان  ایران،  با  سیا  باشد. حلقه وصل  ایران  در  نظامی 
اطالعات و امنیت عربستان است و این امر سه دلیل دارد: 
اول این که این سازمان نقشی اساسی در ظهور القاعده و 
طالبان در پاکستان و افغانستان داشته است. دومین دلیل 
این که این سازمان برای نابودی القاعده با سیا همکاری 

می کند و دلیل سوم، این سازمان همچنان ارتباط خود را 
با برخی از الیه های القاعده و طالبان حفظ کرده تا امکان 
عملیات نظامی علیه منافع عربستان در داخل و خارج را به 
حداقل برساند. از همه مهم تر روابط بسیار عمیق و بی نظیر 
بین این سازمان با سازمان اطالعاتی پاکستان وجود دارد، 
ناچار است  منافع و مصالح خود  برای  چرا که عربستان 
پاکستان  اطالعات  سازمان  با  عمیق  روابط  حفظ  با  تا 
در  را  القاعده  حرکات  آن،  کلیدی  عناصر  از  برخی  و 
پاکستان و ورود و خروج های آن را تحت کنترل بگیرد.

اطالعات  سازمان  در  ایران  کل  اداره  همان  یا  دایره 
با  را  بلوچستان  و  سیستان  منطقه  تحوالت  که  عربستان 
دقت هر چه تمام تر پیگیری می کند و چگونگی کمک 
مالی و جاری کردن بودجه های تخصیص یافته عربستان 
به این منطقه را تسهیل می کند، عبدالمالک ریگی را که 
در یکی از مدارس دینی پاکستان آغاز به تحصیل کرده 
بود، شناسایی می کند. وی که پیش از رفتن به پاکستان 
الزم  ویژگی های  دارای  است،  داشته  مجرمانه  سوابق 
برای اجرای برنامه های امنیتی در ایران شناخته می شود. 
آوردن  به دست  دنبال  به  که  مجرمی  و  سابقه دار  جوان 
دالرهای سعودی، راه خانه و زندگی خود را گم کرد 
درون  از  او  شد.  تبدیل  یک  درجه  جنایت کاری  به  و 
دینی  مدرسه  یک  در  حضور  قالب  در  پاکستان  خاک 
ندای نجات هم وطنان اهل سنت و بلوچ را سر می دهد. 
مدرسه ای که الیه های ارتباطی بین عربستان و القاعده و 

طالبان را تشکیل می دهد.

زعم  به  عبدالمالک  به  معروف  ریگی  عبدالمجید 
سرویس های امنیتی آمریکا و عربستان، بین سال 2۰۰2 و 
2۰۰۳ چند عملیات نظامی موفقیت آمیز در استان سیستان 
و بلوچستان انجام می دهد تا قابلیت های نظامی خود را به 
رخ دولت ایران بکشد. از این زمان به بعد عبدالمالک نام 
امیر می گیرد و دستگاه اطالع رسانی سعودی یعنی شبکه 
العربیه به کمک او می آید و همه فعالیت های نظامی او را 

با نام جنبش »جنداهلل« تحت پوشش قرار می دهد.

محورهای اطالعاتی و عملیاتی گروه عبدالمالک

ایرانیان  بلوچ های  امیرِی  اصطالح  به  یا  مسئولیت   -1
مرتبط با القاعده

2- پشتیبانی از عناصر القاعده و خانواده هایشان در ایران

بزرگ  به شهرهای  زاهدان  از  القاعده  عناصر  انتقال   -۳
از جمله تهران

طی  برای  پاکستان  به  اعزام  و  ایران  از  نیرو  جذب   -۴
دوره های آموزشی

به  از کردستان عراق  مهمات  و  انتقال سالح  و  تهیه   -۵
تهران، زاهدان و پاکستان

۶- انجام عملیات های تروریستی و ایذایی در سیستان و 
بلوچستان و طراحی آن در تهران و تعدادی از استان ها

7- قاچاق مواد مخدر در استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان و تهران

به لحاظ ریشه های اعتقادی می توان گروهک ریگی را 
ضدشیعی  رویکردهای  از  متاثر  و  انحرافی  تفکر  نوعی 
در  عقیدتی  مواضع  نوع  این  دانست.  طالبان  و  القاعده 
قرار  ضدشیعی   تکفیری  ـ  سلفی  تفکرات  دسته بندی 
به  الفرقان  و  ریگی  تروریستی  گروهک  می گیرد. 
سرکردگی عبدالجلیل قنبرزهی به جنایات و فعالیت های 
از  دست؛  بلوچستان  و  سیستان  منطقه  در  خشونت باری 
اقدامات  از  غربی  کشورهای  حمایت  تاسف بار  نکات 

تروریستی این گروهک ها،بوده است.
و  نکشید  درازا  به  زیادی  مدت  فتنه انگیزی ها  این  اما 
طی   1۳88 اسفند  در  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان 
عبدالمالک  توانستند  اطالعاتی  پیچیده  عملیات  یک 
این  از  بعد  اسالمی  جمهوری  کنند.  دستگیر  را  ریگی 
از  بسیاری  که  شد  باعث  عمومی  عفو  اعالم  با  اقدام، 
اما  بازگردند.  کشور  به  گروهک  این  فریب خوردگان 
غربی  کشورهای  و  منطقه  کشورهای  برخی  کمک  با 
رویه  همان  که  شد  ایجاد  ریگی  گروهگ  از  انشعاباتی 
و فعالیت او را الگو قرار داده اند. این گروهک ها مدعی 
دروغین دفاع از هم وطنان ما در سیستان و بلوچستان اند 
اخاذی،  تروریستی،  فعالیت های  به  واقع  در  اما 
گروگان گیری و تجارت مواد مخدر می پردازند و برای 
به آشوب کشانیدن منطقه و ناامن جلوه دادن کشور در 
اگر  حتی  اقدامی  هیچ  از  حامیانشان  منافع  تأمین  جهت 

خالف شرع باشد فروگذار نیستند.

منبع: تسنیم

بازخوانی انفجار تروریستی مسجد جامع زاهدان 24 تیر 1389 

چگونگی شکل گیری جندالشیطان

ارتباطات  از  انتشار گزارشی،  با  نیویورک تایمز  روزنامه 
در  افرادی  با  آمریکا  اطالعاتی  آژانس های  گسترده 
داخل گروهک تروریستی »جند الشیطان« به سرکردگی 

»عبدالمالک ریگی« پرده برداشت.
 بامداد روز 2۵ بهمن سال 8۵ بود که انفجار یک دستگاه 
اتوبوس حامل کارکنان سپاه پاسداران در زاهدان باعث 
شهادت 11 تن و زخمی شدن 18 پاسدار نیروی زمینی 

سپاه شد.
روزنامه  حادثه،  آن  از  سال  هشت  گذشت  با  حاال 
نیویورک تایمز با انتشار گزارشی اذعان کرد که سازمان 
گروهک  برنامه  از  )سیا(  آمریکا  مرکزی  اطالعات 
»عبدالمالک  سرکردگی  به  الشیطان«  »جند  تروریستی 
ریگی« برای انجام آن حمله تروریستی مطلع بوده است.

به نوشته نیویورک تایمز، پس از آن حادثه یکی از افسران 
سیا متوجه می شود که این سازمان گزارشی اطالعاتی در 
اختیار داشته که بر اساس آن، این سیا اطالع یافته است 

که قرار است »چیزی بزرگ« در ایران اتفاق بیافتد.
دو مقام سابق آمریکایی که در جریان جزئیات این پروند 
قرار دارند، به نیویورک تایمز گفته اند که این مسئله نشان 
است  قرار  که  داشت  اطالع  ابتدا  از  آمریکا  که  می داد 

تروریست ها در داخل ایران دست به حمله بزنند.
به نوشته نیویورک تایمز، آن گزارش اطالعاتی از فردی 
ضدتروریسم  کارگروه  عضو  مک هیل«  »توماس  نام  به 
سازمان  به  )اف بی آی(  آمریکا  تحقیقات  فدرال  اداره 
سیا ارسال شده بود. وی از سوی آمریکا به افغانستان و 
پاکستان سفر کرده و مخبرهایی را در میان حلقه سران 

جندالشیطان به استخدام درآورده بود.

نیویورک تایمز در ادامه به نقل از افسر سازمان سیا اذعان 
وجود  با  سکوت  و  آمریکا  اقدام  این  که  است  کرده 
ضمنی  حمایت  می تواند  تروریستی،  اقدام  از  اطالع 

آمریکا از تروریسم به شمار آید.
به نوشته این روزنامه، با وجود این نگرانی سیا، همکاری 
ابتدای  و  نیافته  پایان  جندالشیطان  داخل  مخبرهای  با 
اف بی آی و سپس پنتاگون با آن ها در ارتباط بودند. این 
تماس ها حتی پس از آنکه این گروهم غیرنظامیان ایرانی 
را کشتار کرده یا حتی از سوی وزارت خارجه آمریکا به 
عنوان گروهی تروریستی معرفی شد، ادامه داشته است. 
به نوشته نیویورک تایمز، این در حالی است که مقامات 
را  گروه  این  با  ارتباط  هرگونه  زمان  آن  در  آمریکایی 

انکار می کردند.

گسترده  و  طوالنی مدت  رابطه  البته  روزنامه  این 
سازمان های اطالعاتی آمریکا با اعضای گروهک ریگی 
اینطور توجیه کرده است که پس از حمالت تروریستی 
یازده سپتامبر 2۰۰1، بسیاری از سازمان های امنیتی درگیر 
امر  همین  که  شدند  اطالعاتی  و  جاسوسی  فعالیت های 
منجر شد تا آن ها به صورت مجزا از هم و بدون نظارت 

به این اقدامات دست بزنند.
هرچند که هم سیا، هم اف بی آی، هم پنتاگون و هم دفتر 
اطالعات ملی آمریکا از اظهار نظر در رابطه با این گزارش 
خودداری کرده اند، اما به نوشته نیویورک تایمز، بیش از 
که خواسته اند  آمریکا  سابق  و  کنونی  مقامات  از  نفر   ۶
را  جند الشیطان  با  ارتباط  این  نشود، وجود  فاش  نامشان 
تائید کرده اند. با این وجود چند مقام کنونی آمریکایی 
هم تالش کرده اند تا اهمیت این ارتباط را کاهش داده و 
آن را اقدامی سهوی نشان دهند و نه همکاری و اتحاد با 

یک گروه تروریستی.
در  زمانی  که  سمتی  از  حاال  که  ساله   ۵۳ مک هیل 
بازنشسته  شده،  بازنشسته  داشته،  آمریکا  بنادر  اداره 
این  ایجاد  در  را  نقش  اصلی ترین  می شود  گفته  و  شده 
ارتباط ایفا کرده، از اظهار نظر در رابطه با این گزارش 
واسطه  به   2۰۰۶ سال  در  وی  است.  کرده  خودداری 
به  که  داشته،  پاکستان  و  افغانستان  در  که  فعالیت هایی 
توسط  القاعده  سران  بازداشت  به  نیویورک تایمز  نوشته 
شجاعت  افتخار  نشان  شده،  منجر  سیا  و  اف بی آی 

دریافت کرده است.
 11 حوادث  از  پس  مک هیل  نیویورک تایمز،  نوشته  به 
جمع آوری  به  خود،  رابط های  از  استفاده  با  سپتامبر 

از  یکی  است.  پرداخته  اف بی آی  برای  اطالعات 
سال  از  که  است  بوده  فردی  وی،  امر  تحت  مخبرهای 

1۹۹۶ از اف بی آی پول دریافت می کرده است.
اما  است،  می کرده  زندگی  نیویورک  در  خود  فرد  آن 
به گفته سه مقام سابق آمریکایی، دوستان و بستگانی در 
منطقه بلوچستان ایران، افغانستان و پاکستان داشته است. 
جندالشیطان  با  را  مک هیل  که  است  بوده  رابط  همین 
ارتباط داده است. به نوشته نیویورک تایمز، در میان افراد 
مرتبط با آمریکا، نام اعضای خانواده ریگی نیز به چشم 

می خورد.
مقامات آمریکایی می گویند از این زمان به بعد، مک هیل 
به عنوان نیروی مشترک سیا و اف بی آی فعالیت کرده و 
اطالعات دریافتی از مخبرهای خود در جندالشیطان را به 

این نهادها می داده است.
ابتدا چندان  به ادعای نیویورک تایمز، این گروهک در 
از سوی آمریکا جدی گرفته نشده و مایه نگرانی نبود، 
چراکه غرب را تهدید نکرده و واشنگتن در تروریستی 

بودن آن تردید داشته است.
صورت  خرابکاری های  دیگر  به  اشاره  با  روزنامه  این 
هنوز  که  است  نوشته  گروهک،  این  توسط  گرفته 
مخبرهای  که  اطالعاتی  میزان  که  نیست  مشخص 
مک هیل ارائه کرده اند، چه مقدار بوده است. با این حال، 
مخبرهای  می گوید  آمریکایی  سابق  مقامات  از  یکی 
گزارش های  از  باالیی  سال ها، حجم  طول  در  مک هیل 

اطالعاتی به وی ارائه کرده اند.
داخل  در  دولت ها  که  این  نیویورک تایمز،  نوشته  به 
امری  باشند،  داشته  نفوذی  عوامل  تروریستی  گروه های 
غیرمنطقی نیست، اما مسئله این است که به گفته مقامات، 
القاعده، هدف  داخل  افرادی  با  ارتباط گیری  بر خالف 
این گروهک  با  مبارزه  به جندالشیطان،  نفوذ  از  آمریکا 

با  است.  نبوده  آن  تروریستی  حمالت  از  جلوگیری  یا 
از  سیا  که  هستند  مدعی  آمریکایی  مقامات  حال،  این 
جزئیات، زمان و مکان دقیق حمالت جندالشیطان مطلع 

نبوده یا دستور این اقدام را صادر نکرده است.
با این وجود، نیویورک تایمز اشاره کرده است که پیش 
را  این  سابقه  اف بی آی  هم  و  سیا  سازمان  هم  این  از 
داشته اند که نیروهایشان در داخل گروه های تروریستی، 
دست به قتل و کشتار بزنند که افشای برخی از این موارد 

موجب بروز رسوایی شده است.
کدام  نیست  مشخص  اینکه  به  اشاره  با  نیویورک تایمز 
مقام آمریکایی مجوز ادامه ارتباط با مخبرهای مک هیل 
را صادر کرده، نوشته است که هرچند مقامات آمریکایی 
می گویند مک هیل به صورت انفرادی و شخصی دست 
بر  مبنی  دارد  نشانه هایی وجود  اما  زده،  اقدامات  این  به 
اینکه مقامات ارشد آمریکا از این رابطه خبر داشته و با 
نمونه در سال 2۰۰8  به عنوان  آن موافقت کرده بودند. 
سفر  واشنگتن  در  اف بی آی  ارشد  مقامات  از  یکی 
مک هیل به افغانستان را تائید کرده است. وی در آن سفر 
با گروهی از مخبرها دیدار داشته است. طبق قاعده، این 

سفر باید از سوی سیا نیز تائید شده باشد.
مک هیل  گزارش های  می گویند  آمریکا  سابق  مقامات 
این کشور  اطالعاتی  میان جامعه  به طور گسترده ای در 
دایره   ،2۰۰۹ سال  در  است.  می شده  دست  به  دست 
دلیل  به  مک هیل  از  سیا،  سازمان  ایران  عملیات های 
که  نیست  مشخص  هنوز  است.  کرده  تقدیر  اقداماتش 
از  هم  سیا  سخنگوی  است.  بوده  چه  تقدیر  آن  دلیل 

اظهارنظر در این رابطه خودداری کرده است.
نیویورک تایمز نوشته است که مقامات آمریکایی در آن 
زمان همواره اتهامات ایران مبنی بر اینکه ایاالت متحده 
ارتباط هستند، رد  با این گروه تروریستی در  و اسرائیل 

می کردند.
این روزنامه سپس به موضع »باراک اوباما« رئیس جمهور 
مسجد  در  جندالشیطان  تروریستی  اقدام  از  پس  آمریکا 
شد  منجر  نفر   ۳۰ حدود  شهادت  به  که  زاهدان  اعظم 
پرداخته و نوشته است که اوباما در پی این حادثه بیانیه ای 
صادر کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد.

با این وجود، حتی پس از این حمله و صدور این بیانیه، 
ارتباط مک هیل و اف بی آی با این گروهک بدون تغییر، 
ادامه یافت، حتی با وجود آنکه وزارت خارجه آمریکا 
رسما در نوامبر 2۰1۰ این گروه را تروریستی اعالم کرد.

مقامات  از  برخی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نیویورک تایمز 
نیروی  یک  را  مک هیل  تا  می کنند  تالش  آمریکایی 
خودسر معرفی کنند که به تنهایی دست به این اقدامات 
ارائه  می گویند  وی  سابق  همکاران  و  دوستان  اما  زده، 
اشاره  آن ها  است.  ناعادالنه  وی،  از  تصویری  چنین 
یک  از  بیش  برای  مک هیل  فعالیت های  که  می کنند 
دهه ادامه داشته و اقدامات وی از سوی چندین آژانس 
ایاالت متحده تائید شده و حتی مورد تمجید قرار گرفته 

است.
با بازنشتگی مک هیل، مشخص نیست که ارتباطات وی 
با جندالشیطان که حاال متالشی شده به کجا رسیده است. 
مک هیل  اصلی  مخبر  می گویند  آمریکایی  مقامات  اما 

همچنان در لیست رابطان اف بی آی قرار دارد.

منبع:فارس

یک دهه ارتباط اطالعاتی آمریکا با جندالشیطان

 »در چنگال عقاب«
ناشر  :  انتشارات سوره مهر

نویسنده  :  سیدحکمت قاضي میرسعید 
در چنگال عقاب« گزارش واقعي و مستند از رهگیري 
و فرود هواپیماي حامل عبدالمالک ریگي به کوشش 
سیدحکمت قاضي میرسعید توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر شده است.
چگونگي عملیات به این گونه بود که ساعت 1۰ شب 
از طریق خبري که از فرودگاه دبي به وزارت اطالعات 
براي  فورا  که  برآمدند  درصدد  مسئوالن  شد  داده 

دستگیري ریگي اقدام کنند.
توسط  عبدالمالک  دستگیري  براي  که  عملیات  این 
نیروي هوایي صورت گرفت در این کتاب به صورت 
عملیات،  این  خلبانان  با  آن  طي  و  است  آمده  مستند 
فرماندهي پایگاه و خلبانان پایگاه شکاري مصاحبه شده 

است.
این کتاب که تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 
کتاب  پایان  در  و  دارد  است حدود 2۰۰صفحه  هنري 
عکس ها و انعکاس آن در خبرگزاري ها و مطبوعات 

جهان آمده است. 
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گرفته  صورت  های  بررسی  »توسن«،  گزارش  به 
زاهدان  در  آهن  راه  ساله   ۹۰ از  بیش  عمر  از  نشان 
دارد که خود به معنی توانمندی استان پهناور سیستان 
و بلوچستان در استفاده از خطوط ریلی در دوران قبل 

و بعد از پیروزی انقالب اسالمی است.
بر اساس گفته های صاحب نظران در رابطه با پیشینه 
و تاریخچه صنعت ریلی در استان، راه آهن در سال 
12۹8 هجری شمسی به زاهدان رسید و از ابتدا مقرر 
شده بود این راه آهن تا سرخس ادامه پیدا کند و برای 
جابه جایی ادوات جنگی و نظامی مورد استفاده قرار 
گیرد اما با پایان جنگ در همان سال توسعه راه آهن 

نیز متوقف می شود.
می  اداره  پاکستان  را  زاهدان  راه آهن  تا سال 1۳۴8 
کرد و تحت نظارت این کشور بود اما از آن پس از 
نقطه صفر مرزی تا شهر زاهدان به ایران واگذار شد.

شبکه  به  زاهدان  آهن  راه  نبودن  متصل  به  توجه  با 
فقط  خط  این  در  فعالیت  تمرکز  ریلی،  سراسری 
مسیرهای  در  مسافر  و  کاال  جایی  جابه  به  محدود 
کویته پاکستان - میرجاوه و میرجاوه - زاهدان بوده 

است.
به گفته مدیرکل راه آهن جنوب شرق، از سال 1۳7۳ 
به زمین زده  کلنگ راه آهن زاهدان - بم - کرمان 
شد اما به دلیل تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات این 

خط آهن در سال 1۳8۹ به بهره برداری رسید.
سید مصطفی داودی اضافه کرد: خط آهن زاهدان به 
کرمان تا سال 1۳8۴ تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشت و 
از سال 1۳8۹رسما بهره برداری از آن آغاز شد اما از 
همان ابتدا نواقص زیادی در این بخش قابل مشاهده 

بود.
توسعه  و  بر عهده شرکت ساخت  ساخت خط آهن 
نظر  زیر  که  است  کشور  نقل  و  حمل  زیربناهای 
وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند و راه آهن 
تنها به عنوان بهره بردار از این شرکت، محور احداث 

شده را تحویل می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل راه آهن جنوب شرق 
شرکت  به  را  موجود  نواقص  مکرر   1۳88 سال  از 
نواقص  این  متاسفانه  اما  اعالم کرد  توسعه  و  ساخت 
به  محور  این  از  برداری  بهره  و  نشد  مرتفع  موقع  به 

صورت دستوری از سال 8۹ آغاز شد.
 - زاهدان  قطار  برداری  بهره  ابتدای  در  افزود:  وی 
تهران با سرعت متوسط 7۰ کیلومتر و مدت زمان 28 

ساعت در این مسیر تردد می کرد.
بر اساس مکاتبات  اینکه  به  با توجه  تاکید کرد:  وی 
این  بود  شده  مقرر  توسعه  و  ساخت  شرکت  با  زیاد 
نواقص در سال 1۳۹۰ برطرف شود همچنان کاستی 
ها تا این لحظه یعنی سال 1۳۹۴ از سوی این شرکت 

برطرف نشده است.
وی ادامه داد: برآوردهای انجام گرفته نشان می دهد 
برای رفع این نواقص که شامل آماده نبودن ساختمان 
ایستگاه، نواقص در خطوط برق طول مسیر و سرعت 
اعتبار  ریال  میلیارد  هزار  سه  شود،  می  قطار  حرکت 

نیاز است.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق اظهار داشت: راه آهن 
و  توسعه  شرکت  سوی  از  نواقص  رفع  منتظر  کشور 
ساخت نماند و تا آنجا که مربوط به کیفیت خدمات 
باری، سرعت حرکت قطار و واگن ها بود اقدامات 

خوبی انجام داد.
راه آهن کشور  تمهیدات  با  داودی خاطرنشان کرد: 
اکنون سرعت حرکت در محدوده هایی که درگیر با 
ماسه نیست 11۰ کیلومتر و در مسیرهای ماسه گیر به 

7۰ کیلومتر در ساعت رسیده است.
وی گفت: هم اینک پیمایش قطار مسافری از زاهدان 
به تهران در مدت 22 ساعت انجام می شود و از طرف 
افزوده  قطار  این  به  نیز  تخته  های چهار  واگن  دیگر 

شده است.
***در اوایل بهره برداری از این خط ریلی تنها یک 
قطار در هفته از زاهدان به مقصد تهران حرکت می 
کرد که با اقدامات انجام شده اکنون روزی یک قطار 
مسافری از زاهدان به تهران و بالعکس در حال تردد 

است.
اندازی  راه  با  افزود:  راه آهن جنوب شرق  مدیرکل 
واگن حمل خودرو و حمل توشه به فاصله یک روز 
مسیر  این  در  یکبار کاال  ای  هفته  و  میان خودرو  در 

جابه جا می شود.
به  زاهدان  آهن  خط  تکمیل  با  کرد:  اضافه  داودی 
که  شد  ایجاد  مستقیم  اشتغال  نفر   ۳۰۰ برای  کرمان 
تمامی این افراد آموزش دیده و سپس به کار گرفته 

شدند.
موضوع  در  که  مهمی  مشکل  داشت:  اظهار  وی 
جایگاه  اندازی  راه  با  داشت  وجود  استان  سوخت 
استفاده  حال  در  حجم  با  نفتی  های  فرآورده  تخلیه 
روزانه یک میلیون و 1۰۰ هزار لیتر گازوییل برطرف 

شد.
 ۵۰ توسط  گازوییل  حجم  این  تر  پیش  گفت:  وی 
دستگاه تریلی از شهرهای دیگر به زاهدان منتقل می 
این  قطار  توسط  این حجم سوخت  انتقال  با  که  شد 

مشکل برطرف شد.
آمادگی  بلوچستان  و  سیستان  آهن  راه  افزود:  وی 

انتقال روزانه ۶ میلیون لیترسوخت را نیز دارد.
داودی گفت: تدبیر ایجاد خط فرعی تخلیه گاز مایع 
که در ۳۰ کیلومتری زاهدان واقع شده است نیز برای 
مقابله با بحران کمبود گاز پیش بینی شد و هم اینک 
بیش از ۹۰ درصد گاز مایع خانگی با واگن های ریلی 

حمل می شود.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق تصریح کرد: با تعیین 
زمان مشخص برای تردد قطار باری مسیر زاهدان به 
کویته، از این پس تجار می توانند بار خود را بر اساس 
برنامه ریزی از میرجاوه تا کویته پاکستان منتقل کنند.

از کویته  پنجشنبه  این قطار هر  اظهار داشت:  داودی 
حرکت کرده و شنبه در زاهدان تخلیه بار انجام می 
دهد و مجددا پس از عملیات بارگیری روز دوشنبه به 

سمت کویته پاکستان حرکت می کند.

منبع: ایرنا

راه آهن زاهدان،
از کجا به کجا!؟

در  سیستان  مردم  نمایندگان  »توسن«،  گزارش  به 

به  تبدیل سیستان  معتقدند  اسالمی  مجلس شورای 
به  ضروری  نیاز  یک  از  زابل  تجاری  آزاد  منطقه 
یک بازی حزبی تبدیل شده که برخی از مسئوالن 

به نفع خود از آن بهره می برند.
به  سیستان  منطقه  تبدیل  مهر،  به گزارش خبرنگار 
مردم  دیرینه  ارزوهای  از  یکی  تجاری  ازاد  منطقه 
جمهور  رییس  سفر  زمان  در  که  است  دیار  این 
و  اصلی  خواسته  عنوان  به  بلوچستان  و  سیستان  به 

ضروری مردم این منطقه مطرح شد.
ها  بار  تجاری  ازاد  منطقه  به  سیستان  منطقه  تبدیل 
مورد تقاضای نمایندگان مردم قرار گرفته و تاکنون 
جامعه  مختلف  اقشار  طرف  از  متعددی  های  نامه 
تحقق  برای  شهدا  خانواده  حتی  و  جمعه  امامان  و 
تقدیم  به مسئوالن کشوری  و  نگاشته  این خواسته 

شده است.
هاشمی  اوسط  علی  گذشته  ماه  رابطه  همین  در 
استاندار سیستان و بلوچستان پس از انتقاد فراوانی 
مردمی مبنی بر توجه نشدن به منطقه سیستان، سفری 
سه روزه را به این دیار در دستور کار خود قرار داد 
که به ادعای کارشناسان این سفر تنها رنگ و بوی 
سیاسی داشت و استاندار در صدد بود تا در آستانه 
سالگرد پیروزی انتخابات ریاست جمهوری، وعده 
ای فراموش شده را در اذهان عموم ترسیم کند تا 

نگه دارنده حیات سیاسی دولت باشد.
علی اوسط هاشمی در آن سفر گفته بود، این خبر 
خوش را به شما می دهم که منطقه آزاد سیستان تا 

پایان خرداد ماه جاری تعیین تکلیف خواهد شد.
استاندار تاکید داشت: منطقه آزاد زمانی می تواند 
صاحبان  که  باشد  مشکالت  از  رفت  برون  کلید 
نقاط  دیگر  در  و  مهاجرت  منطقه  از  که  سرمایه 
کشور سرمایه گذاری کرده اند سرمایه های خود 
را به این منطقه سوق دهند و با نقش آفرینی بازار 

افغانستان را برای تولید در اختیار گیرند.
این وعده استاندار موجی از خوشحالی و نگرانی را 
در بین مردم به راه انداخت، کسانی که درد کشیده 
18 سال پیامد خوشحالی بودند این خبر را بارقه ای 
سیستان  در  را  امید  توانند  می  که  دانستند  امید  از 
در  را  سیستان  خوشحالی  از  موجی  برگرداند، 
برگرفت و حتی برخی از سایت های خبری فعال 
این وعده  بر روی  بسیار  مانوری  نیز  در آن منطقه 

دادند اما دلواپسان سیستان همچنان نگران بودند.
خوشحالی مردم در حالی بود که نخستین واکنش 
رسمی به این گفته استاندار از سوی حجت االسالم 
علی اکبر کیخا امام جمعه زابل در خطبه های نماز 

جمعه رقم خورد.
خطیب نماز جمعه زابل در خطبه های نماز جمعه 
پایان  منتظر  کرد:  تاکید  زابل  خرداد  های  نیمه 
منطقه  درخصوص  استاندار  وعده  تحقق  و  خرداد 
آزاد سیستان هستیم، باشد که امید به مردم برگردد.

وی با اشاره به بحث اشتغال جوانان افزود: مسئوالن 
دهند،  قرار  توجه  مورد  بیشتر  را  جوانان  اشتغال 
ها  طرح  شدن  عملیاتی  با  رابطه  در  که  هائی  قول 
در منطقه سیستان داده شده هرچه زودتر عملیاتی 
بر  مبنی  استاندار  وعده  منتظر  همچنان  ما  شود، 
عملیاتی شدن طرح منطقه آزاد تا پایان خرداد ماه 

هستیم.
امام جمعه زابل گفت: امیدوارم وعده ایجاد منطقه 
آزاد تجاری سیستان از سوی استاندار که در سفر 
اجرایی  ماه  خرداد  پایان  تا  بود  شده  مطرح  اخیر 
شود چرا که مردم سیستان روزها است، بی صبرانه 
در  تجاری  آزاد  منطقه  ایجاد  شدن  اجرائی  منتظر 

این خطه هستند.
به  تهران  اسالمبولی  خالد  خیابان  از  امید 

سیستان تزریق شد
تهران،   ،1۳۹۴ خردادماه  ششم  و  بیست  شنبه،  سه 
اسالمبولی  خالد  خیابان  انتهای  آرژانتین،  میدان 
دو  )وزرا( کوچه 2۹ پالک 1۹، ساختمان شماره 
جایی  کشور،  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه 
ها  سیستانی  برای  حیاتی  و  مهم  ای  که جلسه  بود 

درحال برگزاری بود.
این جلسه به این جهت برای هم استانی های ما و 
با  و  مهم  کشور  سراسر  های  سیستانی  بخصوص 
بر  استاندار  خردادماه  اوایل  وعده  که  بود  اهمیت 
اهمیت و حساسیت آن افزوده بود چرا که در این 
جلسه موضوع پیشنهادی ایجاد منطقه آزاد سیستان 

مطرح و درخصوص آن تصمیم گیری می شد.
عبارت  جلسه  در  حاضران  صبح،   7:۳۰ ساعت 
بودند از: محفوظی معاون امور مجلس و استانهای 
علی  رمضان  کشور،  آزاد  مناطق  عالی  شورای 
حق  فریدون  دادگستری،  وزارت  نماینده  یاوری 
مهریزی  ایوبی  خارجه،  امور  وزارت  نماینده  بین 
معظمی  تجارت،  معدن  و  صنعت  وزارت  نماینده 
نماینده وزارت نفت، پیروز حناچی نماینده وزارت 

راه و شهرسازی، محمد سعید نژاد نماینده وزارت 
راه و شهرسازی، سید عباس حسینی نماینده وزارت 
کاظمی  مرتضی  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
وزارت  نماینده  عسگری  ارشاد،  وزارت  نماینده 
وزارت  نماینده  دل  خنده  دارایی،  و  اقتصاد  امور 
نماینده سازمان مدیریت و  نهاوندی  کشور، مجید 
برنامه ریزی، رحمانی موحد نماینده سازمان میراث 
فرهنگی و صنایع گردشگری، سید مصطفی سیدین 
استاندار  از  نمایندگی  به  و  مرکزی  بانک  نماینده 
و  استان  ریزی  برنامه  معاون  بلوچستان  و  سیستان 

مدیرکل امور اقتصادی استانداری حاضر بودند.
و  سیستان  استان  کارشناس  دو  جلسه  شروع  از   
بلوچستان  تا ساعت 11 به دفاع از طرح پرداختند و 
مستندات و دالیل خود جهت ایجاد این منطقه آزاد 
بحرانی  بعد شرایط  بعد علمی و چه در  را چه در 
مخالفت  بین  این  در  کردند،  بیان  سیستان  منطقه 
های بی شماری از سوی اعضای کارگروه صورت 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  نمایندگان  گرفت،  می 
سازمان  نماینده  و  کشور  وزارت  نماینده  ریزی، 
محیط زیست از جمله مخالفان این طرح بودند که 
بیان می کردند، موجب  مخالفت ها و مطالبی که 
شده بود که فضای جلسه بسیار سنگین به نظر برسد.

تحلیل  و  استان  کارشناسان  دفاع  ساعت  چند 
در  که  داشت  ادامه  ها  خانه  وزارت  نمایندگان 
پایان این نشت انتظار به پایان رسید و در نهایت با 
رای اکثریت اعضای کارگروه، کلیات طرح ایجاد 

منطقه آزاد تجاری سیستان به تصویب رسید.
اعالم این خبر موجی از خوشحالی را در بین مردم 
به  به ویژه سیستان  استان و فضای رسانه ای استان 
راه انداخت به گونه ای که برخی از فعاالن رسانه 
ای با امضای طوماری از زحمات استاندار سیستان 
تشکر  و  تقدیر  خود  وعده  تحقق  در  بلوچستان  و 
مردم  نمایندگان  و  کارشناسان  گفته  به  اما  کردند 
تجاری  آزاد  منطقه  طرح  و  هستیم  راه  اول  هنوز 

سیستان برای تصویب نهایی باید به مجلس ارسال 
شود.

گام  نخستین  طرح  تصویب  کارشناسان،  گفته  به 
نمایندگان  و  مسئوالن  همراهی  با  که  بود  مهم 
و  پیگیری  وقت  اکنون  اما  شد  برداشته  خوبی  به 
این  شدن  اجرائی  و  تسریع  بر  مبنی  دقیق  نظارت 
راهبرد مهم اقتصادی برای منطقه سیستان هستیم اما 
به همین زودی غبار غفلت بر روی مصوبه  گوئی 

منطقه آزاد سنگینی می کند.
آزاد  منطقه  شدن  اجرایی  در  حزبی  نگاه 

تجاری سیستان مقاومت می کند
اسالمی  شورای  مجلس  در  سیستان  مردم  نماینده 
ویژه  به  استان  مسئوالن  نگاه  که  زمانی  تا  گفت: 
نمی  باشد،  سندیکایی  و  حزبی  مسایل  به  استاندار 
طرح  این  اجرایی  روند  در  تسریع  دلخوش  توان 

باشیم.
سید باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 
دبیر  معاون  با  تیرماه   2۰ شنبه  روز  که  تماسی  در 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای 
کشور داشتم، آقای محفوظی اظهار کرد که هنوز 
به  نمودن  مرتفع  جهت  که  طرح  جزئی  مشکالت 
استانداری سیستان و بلوچستان عودت داده شده به 
این شورا ارسال نگردیده است، اگر به دنبال تسریع 

در تصویب هستید به زمان احترام بگذارید.
دارند  تمایل  برخی  رسد  می  نظر  بیان کرد:به  وی 
تجاری  آزاد  منطقه  شدن  اجرایی  و  عملیاتی  تا 
سیستان در مجلس نهم صورت نگیرد و نمایندگان 
مردم سیستان در این شادمانی و رفع محرومیت ها 

شریک نباشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: روی سخنم با مسئوالن استان است، شما 
اگر درصدد این هستید که به هر شکل ممکن، از 
تحقق منطقه آزاد تجاری سیستان در دوره مجلس 
که  مردمی  گناه  آورید،  عمل  به  جلوگیری  نهم 

حدود 18 سال با خشکسالی دست و پنجه نرم می 
کنند و این حکایت تبعاتی همچون فقر، بیکاری، 
مهاجرت و غیره را برای آنان به همراه داشته، در 

این میان چیست؟
وی گفت: چرا تاوان عداوت و تسویه حساب های 
این طرح  تحقق  ای که در  شخصی و حزبی عده 
مردم معصوم و  را  لطفی می کنند  کوتاهی و کم 

والئی سیستان باید پرداخت کنند.
حسینی با تاکید بر اینکه با آن همه همت و مساعی 
طرح  کلیات  تصویب  مسئوالن،  تمامی  و  مردم 
انداخت،  راه  به  مردم  بین  در  را  امید  از  موجی 
هنوز چند  که  است  انصاف  از  دور  به  این  گفت: 
رفع  استانی  مسئوالن  توسط  طرح  از  جزیی  مورد 
نگردیده و به شورای مناطق آزاد ارسال نشده است.

اسالمی  شورای  مجلس  در  سیستان  مردم  نماینده 
نماینده  عنوان  به  استاندار  است  شایسته  کرد:  بیان 
دولت در استان، هر چه سریع تر  اشکاالت جزئی 
در طرح را بر طرف و به شورای مناطق آزاد ارسال 
کند، تا با اجرایی شدن منطقه آزاد تجاری سیستان 
شاهد خوشحالی مردم والیتمدار سیستان و توسعه، 

عمران و آبادانی دارالوالیه سیستان باشیم.
وی تاکید کرد: تمامی رایزنی های الزم در مجلس 
طرح  این  نهائی  تصویب  برای  اسالمی  شورای 
توسط نمایندگان مردم استان انجام شده به محض 
این  زمانی  بازه  ترین  کوتاه  در  مجلس  به  ارسال 
طرح در تعامل با دیگر نمایندگان محترم و رایزنی 

های صئرت گرفته تصویب خواهد شد.
استاندار اعتدال را تنها در همسویی با یک 

حزب خاص می داند
شورای  مجلس  در  سیستان  مردم  نماینده  دیگر 
پرچم  زیر  که  هاشمی  اوسط  علی  اسالمی گفت: 
در  ظاهرا  کرده،  مطرح  را  خود  خاص  حزبی 
حزب  آن  در  تنها  را  اعتدال  بلوچستان  و  سیستان 

مشاهده و خالصه می کند.
ارائه پست ها به هم  بیان کرد: اصرار  حلیمه عالی 
این  بر  استان گواهی  حزبی ها در سطوح مختلف 
ادعا است، نگاهی که به دور از عدالت است چرا 

که توانایی جامعه به طور کامل دیده نمی شود.
افزود:  منطقه آزاد تجاری سیستان  به  اشاره  با  وی 
منطقه  عملیاتی شدن  در  استانی  مسئوالن  کوتاهی 

آزاد تجاری سیستان امری نابخشودنی است.
متنی  راستا  این  در  گفت:  سیستان  مردم  نماینده 
رفتار  و  عملکرد  به  تذکر  در  را  آمیز  اعتراض 
در  که  کرده  آماده  بلوچستان  و  سیستان  استاندار 
نطق سالیانه روز سه شنبه 2۳ تیرماه در صحن علنی 

مجلس قرائت خواهد شد.
بهترین  بلوچستان الیق  افزود: مردم سیستان و  وی 
خدمات هستند و مسئوالن بدانند هیچ قصوری در 

راه خدمت به این مردم صبور بخشودنی نیست.
منبع: مهر

بامــداد  »توســن«، ســاعت یــک  بــه گــزارش 
هجــری   1۴۳۶ رمضــان  مــاه  چهــارم  و  بیســت 
قمــری، هنــگ مــرزی میرجــاوه در 7۵ کیلومتــری 
جنــوب شــرقی زاهــدان. مــرزی کــه تاکنون شــاهد 
ــوده و  ــا اشــرار ب ــادی ب درگیری هــای مســلحانه زی
قاچاقچیــان و گروهک هــای تروریسســتی همــواره 
ــه کشــور از ایــن طریــق را داشــته اند  قصــد ورود ب
ولــی همیشــه بــا رشــادت و اقتــدار نیروهــای نظامــی 
و انتظامــی مواجــه شــده و این اشــرار را در رســیدن 

ــاکام کــرده اســت. ــه اهدافشــان ن ب
بــه ویــژه مرزبانــی  اشــراف اطالعاتــی نیروهــا 
زیــاد  بســیار  منطقــه  ایــن  در  انتظامــی  نیــروی 
اســت. خبــری رســیده کــه قــرار اســت یــک 
ــران  ــاک ای ــه خ ــرای ورود ب ــتی ب ــروه تروریس گ
جــان  نیروهــای  شــود.  وارد  پاکســتان  مــرز  از 
ــرای انجــام ماموریــت  ــی خــود را ب برکــف مرزبان
ــد  ــد. ماموریتــی کــه می توان ســخت آمــاده کرده ان
ــد.  ــی باش ــروی انتظام ــان در نی ــن حضورش آخری
ماموریتــی کــه بــوی شــهادت می دهــد.  میرجــاوه 
ــی  ــوم واقع ــک اســت و مفه ــرز بهشــت نزدی ــه م ب

دفــاع از جــان مــردم نمایــان می شــود.
ســاعت یــک بامــداد بیســت و چهــارم مــاه رمضــان 
1۴۳۶ هجــری قمــری، هنــگ مــرزی میرجــاوه در 
7۵ کیلومتــری جنــوب شــرقی زاهــدان. مــرزی کــه 
تاکنــون شــاهد درگیری هــای مســلحانه زیــادی 
بــا اشــرار بــوده و قاچاقچیــان و گروهک هــای 
تروریسســتی همــواره قصــد ورود بــه کشــور از 
ــا رشــادت  ایــن طریــق را داشــته اند ولــی همیشــه ب
و اقتــدار نیروهــای نظامــی و انتظامــی مواجــه شــده 
ــاکام  ــان ن ــه اهدافش ــیدن ب ــرار را در رس ــن اش و ای

کــرده اســت.
بــه ویــژه مرزبانــی  اشــراف اطالعاتــی نیروهــا 
زیــاد  بســیار  منطقــه  ایــن  در  انتظامــی  نیــروی 
اســت. خبــری رســیده کــه قــرار اســت یــک 
ــران  ــاک ای ــه خ ــرای ورود ب ــتی ب ــروه تروریس گ
جــان  نیروهــای  شــود.  وارد  پاکســتان  مــرز  از 
ــرای انجــام ماموریــت  ــی خــود را ب برکــف مرزبان
ــد  ــد. ماموریتــی کــه می توان ســخت آمــاده کرده ان
ــد.  ــی باش ــروی انتظام ــان در نی ــن حضورش آخری
ماموریتــی کــه بــوی شــهادت می دهــد.  میرجــاوه 
ــی  ــوم واقع ــک اســت و مفه ــرز بهشــت نزدی ــه م ب

دفــاع از جــان مــردم نمایــان می شــود.
بســیار  اعترافــات  دستگیرشــدگان،  گفــت:  وی 
ــات  ــکاری و عملی ــده ای داشــتند. خراب ــکان دهن ت
ــن گــروه  ــداف ای ــد شــهر از اه تروریســتی در چن

ــان کشــف  ــزاری کــه از آن ــه اب ــا توجــه ب ــود و ب ب
ــلیحاتی  ــن و تس ــای نوی ــراد از ابزاره ــن اف ــد، ای ش
کــه حســاس بــه حــرارت، نــور و ســرب بــود، 

ــتند. ــه داش ــات مخربان ــد عملی قص
تعهداتــش در  انجــام  بــر  ناجــا  اراده  از  ســردار 
خصــوص انســداد کامــل مرزهــا خبــر داد و گفــت: 
ــن  ــه و تامی ــد بودج ــی مانن ــت های ــه محدودی البت
ــای  ــت ه ــا فعالی ــم ب ــن مه ــار وجــود دارد و ای اعتب
ــرف  ــر در ش ــای دیگ ــازمان ه ــت س ــا و حمای ناج

ــت. ــام اس انج
ــی ناجــا ســاعاتی پــس از موفقیــت  ــده مرزبان فرمان
ــن  ــندی از ای ــراز خرس ــن اب ــات ضم ــن عملی در ای
پیــروزی گفــت: در بررســی ها و بازجویی هــای 
انجــام شــده از تروریســت های دســتگیر شــده، 
مشــخص شــد که آنــان در راســتا اهــداف اســتکبار 
ــات  ــام عملی ــور و انج ــل کش ــه داخ ــد ورود ب قص
تروریســتی در برخــی شــهر هــا از جملــه زاهــدان، 
کرمــان و بــم را داشــتند همچنیــن ایــن افــراد قصــد 
ــای  ــی خودروه ــدی و راهزن ــا راهبن ــا ب ــتند ت داش
ــذاری و  ــس از کارگ ــرده و پ ــرقت ک ــردم را س م
ــکان  ــره در م ــواد منفج ــه م ــا ب ــردن آنه ــز ک مجه
هــای عمومــی منفجــر و ایجــاد ناامنــی و رعــب و 

ــد. وحشــت کنن
ســردار رضایــی ایــن موفقیــت بــزرگ را تنهــا 
ــر  ــکان پذی ــردم ام ــای م ــد و دع ــف خداون ــا لط ب
دانســت و افــزود: بــا توجــه بــه امنیــت کشــور 
عزیزمــان و نیــز نــا امنــی در کشــور هــای همســایه، 

اســتکبار جهانــی و در راس آن هــا آمریــکا بــه 
دنبــال از بیــن بــردن آرامــش در ایــران اســت و بــه 
ــت کــرده اســت  ــه را هدای ــن توطئ ــن منظــور ای ای
ــا  ــه تنه ــود در منطق ــای موج ــی ه ــا امن ــن ن همچنی
ــم صهیونیســتی بوجــود  ــرای رژی ــن ب حاشــیه ای ام

ــی آورد. م
ــح  ــتان تصری ــت پاکس ــه از دول ــراز گالی ــا اب وی ب
کــرد: ایــن گــروه در پاکســتان آمــوزش دیــده 
ــد  ــبی قص ــان مناس ــدن در زم ــلح ش ــس از مس و پ
ورود بــه ایــران را داشــته انــد بنابرایــن تقاضــای مــا 
ــه ایــن  از مــردم و دولــت پاکســتان توجــه بیشــتر ب

ــت. ــایل اس مس
ــه اقدامــات خــوب  ــا اشــاره ب ــی ب ــده مرزبان   فرمان
نیــز  امســال  گفــت:  گذشــته  ســال  در  دولــت 
ــش  ــرای افزای ــت ب ــط دول ــی توس ــارات خوب اعتب
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــت مرزه امنی
ــت. ــبی اس ــوب و مناس ــات خ ــده اتفاق ــد دهن نوی
اطالعاتــی- تاکتیک هــای  آخریــن  ابــالغ   *
ــرزی ــای م ــی واحده ــش آمادگ ــی و افزای عملیات

ــس  ــک روز پ ــن ی ــی همچنی ــم رضای ــردار قاس  س
پیــروزی در نشســت تجزیــه و تحلیــل  ایــن  از 
ــتی  ــد تروریس ــدام بان ــز انه ــت آمی ــات موفقی عملی
جیــش الظلــم کــه بــا حضــور فرماندهــان و مدیــران 
برگــزار  بلوچســتان  ارشــد مرزبانــی سیســتان و 
ــدا،  ــه خ ــرزداران ب ــوکل م ــت: ت ــد، اظهارداش ش
وجــود روحیــه ایثارگــری و شــهادت طلبــی در 
ــت  ــردم و رعای ــر م ــای خی ــرکات دع ــوران، ب مأم

ایــن  تــا  شــد  باعــث  عملیاتــی  تاکتیک هــای 
پیــروزی بــزرگ حاصــل شــود و همــه مــا خداونــد 
ــزرگ شــاکریم. ــق ب ــن توفی ــل ای ــه دلی ــال را ب متع

وی در ادامــه مرزهــای سیســتان و بلوچســتان را 
مرزهایــی بــا صفــا و جایــی بــرای خدمــت و عبادت 
دانســت و پیــروزی مــرزداران را هدیــه و موهبتــی 
الهــی در شــب های ارزشــمند مــاه مبــارک رمضــان 
توصیــف کــرد و گفــت: بنــا بــه روایــات وارده از 
حضــرت رســول اکــرم )ص(، ارزش خدمــت شــما 
ــه  ــا، ب ــی از مرزه ــت و نگهبان ــرزداران در حراس م
ــر از اعمــال شــب قــدر اســت  ــا فضیلت ت مراتــب ب
و بحمــدا... خداونــد، نتیجــه ایــن خلــوص نیــت را 

بــه شــما عنایــت فرمــود.
ــای  ــه توطئه ه ــاره ب ــا اش ــا ب ــی ناج ــده مرزبان فرمان
ــی  ــاد ناامن ــرای ایج ــالش ب ــی در ت ــتکبار جهان اس
در کشــور و تفرقــه بیــن اقــوام و مذاهــب مختلــف 
اظهــار کــرد: از تالش هــای فرمانــده مرزبانــی ، 
فرماندهــان  هنگ هــای  و  اســتان  ایــن  معاونیــن 
ــرزداران  ــی م ــدان و تمام ــاوه و زاه ــرزی میرج م
رشــید و ســرافراز سیســتان و بلوچســتان جهــت 
ــکر  ــر و تش ــمن تقدی ــا دش ــارزه ب ــیاری و مب هوش

. می کنــم
وی بــا گرامیداشــت یــاد شــهید ســتواندوم منصــور 
توحیــدی کــه جانانــه در مقابــل اشــرار مســلح 
ایســتادگی کــرد و سرمســتانه بــه شــوق دیــدار 
معبــود، شــربت شــهادت نوشــید گفــت: بــر ماســت 
کــه ســنگینی بــار مســئولیت ادامــه راه شــهدا را بــر 

دوش خــود احســاس کنیــم و بــرای ادامــه راه ایــن 
عزیــزان بــا خــود عهــد و پیمــان ببندیــم و از هیــچ 
ــالمی  ــران اس ــدار ای ــزت و اقت ــرای ع ــی ب کوشش

ــم. ــغ نکنی دری
در ایــن جلســه آخریــن تدابیــر و تاکتیک هــای 
آمادگــی  افزایــش  عملیاتــی،   - اطالعاتــی 
واحدهــای مــرزی، اســتمرار آموزش هــای یگانــی، 
تأمینــی، پشــتیبانی  اقدامــات  بــه  توجــه جــدی 
و  ترددهــا  در  عملیاتــی  اکیپ هــای  و  واحدهــا 
نقــاط  بــه  بیشــتر  توجــه  مــرزی،  عملیات هــای 
ــای  ــل حوزه ه ــد فاص ــانی ح ــیب پذیر، همپوش آس
ــالح  ــت س ــرف، مدیری ــای مش ــتحفاظی یگان ه اس
و مهمــات بــه فرماندهــان و مدیــران اســتان سیســتان 

ــد. ــالغ ش ــتان اب و بلوچس
*تقدیــر مجلــس از نیــروی انتظامــی بــه دلیــل 

میرجــاوه عملیــات  در  موفقیــت 
حســین نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــا  ــیم« ب ــا »نس ــو ب ــس در گفتگ ــی مجل ــت مل امنی
اشــاره بــه اینکــه یکــی از کانون هــای تهدیــد 
ــت،  ــرقی اس ــای ش ــا مرزه ــور م ــه کش ــی علی امنیت
اظهارداشــت: علــت ایــن ناامنــی عــدم کنتــرل 
خــاک همســایگان اســت ولــی داخــل کشــور 
ــکان  ــی ام ــد امنیت ــای ض ــود، کانون ه ــن وج ــا ای ب
ــای تروریســتی در  ــه فعالیت ه ــد و نطف ــد ندارن رش

خــاک همســایگان بســته می شــود.
ــی  ــدات امنیت ــری از تهی ــرای جلوگی ــزود: ب وی اف
ــترده ای  ــع و گس ــات جام ــی اقدام ــروی انتظام نی
انجــام می دهــد و تــدارکات خوبــی علیــه ایــن 
ــه  مســاله پیــش بینــی شــده اســت. ســازماندهی ها ب
صورتــی اســت کــه تهدیــدات وارد کشــور نشــود 
و در صــورت چنیــن مســاله ای امــکان رشــد بــرای 

ــد. ــته باش ــود نداش ــد وج ــوع و تهدی ــن موض ای
بــه  اشــاره  بــا  پیشــوا  ورامیــن  مــردم  نماینــده 
میرجــاوه  مــرز  در  انجــام گرفتــه  عملیات هــای 
ــا  ــی ب ــروی انتظام ــت: نی ــر گف ــای اخی ــی روزه ط
ــی  ــتی را متالش ــروه تروریس ــل گ ــیاری کام هوش
و  شــجاعانه  بســیار  آن  اقــدام  ایــن  و  ســاخت 

انجــام گرفــت. مقتدرانــه 
حســینی ضمــن تقدیــر و تشــکر از نیــروی انتظامــی 
ــر  ــم خاط ــا تروریس ــجاعانه ب ــارزه ش ــل مب ــه دلی ب
نشــان کــرد: مجلــس آمادگــی کامــل جهــت 
حمایــت هرچــه بیشــتر از اقدامــات نیــروی انتظامــی 

ــم را دارد. ــا تروریس ــارزه ب ــت مب در جه
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