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تازههای مطبوعات

انعکاس
••تابناک نوشت  :عباس محمدی مدیرکل مرکز
آفرینشهای ادبی حوزه هنری در خصوص دیدار
شاعران با رهبر انقالب گفت :امسال به دلیل
شیوعبیماریکروناوباتوجهبهدستورالعملهای
کارگروه پیشگیری مبنی بر منع قانونی برای
برگزاری تجمعات در کشور ،دیدار شاعران با مقام
معظم رهبری همانند دیگر دیدارهای ایشان در
ماه مبارک رمضان برگزار نخواهد شد.
••جهان نیوز نوشت  :احمد امیرآبادی ،عضو
هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد :نمایندگانی
که ماده قانون اصالح انتخابات دربــاره نظارت
اســتــصــوابــی شــــورای نگهبان را در اولــویــت
قراردادند جزو نمایندگانی بودند که در انتخابات
رد صالحیت شده بودند و اهدافشان هم ایجاد
هزینه برای شورای نگهبان بود .وی افزود :این
اقدام تنها به این موضوع ختم نمیشود بلکه در
ماده قانونهای دیگر هم طوری برخورد شده که
قابل تامل است .به عنوان مثال پسوند مطلقه را از
گزینه التزام به والیت فقیه حذف کرده اند.
••بولتن نیوز نوشت  :جرومی شارون در نشریه
صهیونیستی اورشلیم پست درباره دستگیری
ایمان حاج یحیی نوشت این مظنون به جاسوسی
برای ایران که در ماه مارس دستگیر شد  ،زمانی
عضو حزب عربی بالد بود و این عمق نفوذ سازمان
اطالعاتی ایران در رژیم صهیونیستی را نشان
می دهد .وی رئیس شعبه حزب در تایبا در منطقه
مثلث عربی بود و عضو دفتر سیاسی آن بود.
••خبرآنالین نوشت  :قرار است به زودی تکلیف
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشخص شود.
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مدتهاست که
با سه نفر اداره میشود و جای دو عضو دیگر در
این هیئت خالی است .گفته میشود شاید یکی
از اعضای کنونی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس
نیز از جمع نفرات خارج شود و دو فرد اقتصادی از
طریق کارگزار باشگاه به هیئت مدیره اضافه شوند.
••انصاف نیوز نوشت« :احــمــد زیــدآبــادی»،
روزنامهنگار در یادداشتی تلگرامی نوشت:به
گمان من اعــام مــرگ سیاسی اصال حطلبان
اغراقآمیز و مقداری غیرواقع بینانه است و آن
ها به شرط و شروطی ،هنوز شانسی برای ظهور
دوباره در آینده دارند.

طلوعآفتاب فردا5:31

بازرسی هایآژانس
ازایران رکورد شکست

گزارش ها حاکی از آن است که ایران
در ســال  2019در صــدر بــازرســی
هــای آژانـــس ق ــرار گرفته بــه طــوری
کــه  20درص ــد از کــل نــظــارت های
جهانی آژانس و 92درصد از نظارت
هــای پادمانی ایــن سازمان به ایــران
اختصاص یافته اس ــت .بــه گــزارش
ایسنا ،بنا بر سند محرمانهای که به
دست خبرگزاری بلومبرگ رسیده
است ،درباره کیفیت نظارت و (حجم
وسیع بــازرســی هــای آژانــس آمــده)
اســـت «:تیم  ۲۶۹نــفــره نــاظــران و
تحلیلگران آژانس بینالمللی انرژی
اتمی که تمرکز خــود را روی ایــران
گذاشتهاند در تعداد بازرسیهای
خود رکورد به جا گذاشتهاند .آژانس
بینالمللی انرژی اتمی  ۱۱۰۳روز-
نفر( به طور میانگین روزانه حدود سه
نفر) را به نظارت از سایتهایی که
ایران در آنها اورانیوم غنی و انرژی
هستهای تولید میکند ،اختصاص
داده اســـت .نــاظــران  ۳۳بــازرســی
سرزده و بدون برنامه انجام دادهاند».
ایــن آمــار از بازرسی هــای گسترده و
غیر منتظره بدین معناست که ادعای
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هشدارجدی ایران درپاراگراف آخر
نامه به 4+1
روحانی :اگر تحریم تسلیحاتی به هر شکلی برگردد عواقب وخیمی
برای آمریکا و حامیانش دارد

عکس:آرشیو

••شرق – تقی آزادارمکی جامعهشناس و استاد
علوم اجتماعی در گفت وگو با این روزنامه اظهار
کرد  :در انتخابات  1400جریان سومی شکل
میگیرد ،جریان سومی خارج از اصالحات که
اصالحطلبی را به میدان میآورد .جریان سومی
که اصولگرا یا اصالحطلب به معنای سنتیشان
نیست اما بهشدت متمایل به اصالحات است.
••فرهیختگان  -رائفیپور هم در اولین واکنش
به پروند ه «فرهیختگان» چندان متفاوت از همکار
خــود عمل نکرد و مطابق همان گفتمانی که
پایبندی او به آن ذکر شد ،باز هم جبههای از شر
آفرید و منتقدانش را در آن جای داد« .منافق با
تیپ مذهبی»« ،خیانتکار» و «ریشوی ضدانقالب»
اتهاماتیاستکهتاامروزدرپاسخبهپروند هروزنامه
«فرهیختگان» در تحلیل بعضی سخنرانیهای
علیاکبر رائفی پور و مبانی فکری و رفتاری او به
نگارندگان و منتشرکنندگان این پرونده زده شده
است .واکنشهایی که رائفیپور و نزدیکترین
افراد به او نشان دادهاند بیش از آن که ردیهای بر
مطالب مندرج در این پرونده باشد ،بهطور ضمنی
صحت برخی از آن ها را تایید کرده است.
••وطن امروز -اگرچه «ایران اینترنشنال» موضع
وزارت خارجه آلمان را تکذیب «جاسوسی» سفیر
آلمان در ایران بیان کرده اما نگاه دقیقتر به متن
اعالم موضع وزارت خارجه آلمان نشان میدهد
مقامات آلمانی از پاسخ گویی به اصل مسئله
فعالیتهای اطالعاتی -امنیتی سفیرشان
در ایران طفره رفتهاند و تنها به تکذیب ارتباط
بین برشتولد و تصمیم وزارت کشور آلمان علیه
حزبا ...لبنان اکتفا کردهاند ،موضوعی که اصال
مدعای گزارش «وطن امروز» هم نبوده است.
••آرمان ملی -جدال لفظی بین اصالح طلبان
و کارگزاران در این روزها تیتر یک بسیاری از
محافل خبری شده است .مهدی مطهرنیا در
روزنامه آرمــان ملی علت این اختالفات اخیر
بین این دو حزب را در سال  84میداند و این
چنین بیان میکند «:در کــارگــزاران افــرادی
حضور دارند که خاطره برخورد اصال حطلبان
در انتخابات سال  1384را فراموش نکردهاند.
انتخاباتی که اگر اصالحطلبان با خرد سیاسی
برخورد میکردند و نامزدهایی مثل مهرعلیزاده،
معین و دیگران به نفع کاندیدای معتدل آن
زمــان یعنی آیــتا ...هاشمی رفسنجانی کنار
میکشیدند روند تاریخی ایران امروز از منظر
جناحهای سیاسی و جبههبندیها مسیری دیگر
طی میکرد».
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چندی قبل «رافائل گروسی» رئیس
انــرژی اتمی مبنی بر نبود همکاری
الزم ایـــران بــا آژانـــس بین المللی
انرژی اتمی؛ فضاسازی بوده و پاسخ
منفی ایران به درخواست های خارج
از چــارچــوب و غیر منطقی آژانــس،
در شرایطی انجام شده که بیشترین
بازرسی های این نهاد از ایران انجام
می شود .همزمان کاظم غریبآبادی
نماینده دایم جمهوری اسالمی ایران
در سازمانهای بینالملل با اشاره به
این که ایران در بین  ۶۲کشوری قرار
دارد که پروتکل الحاقی و موافقت نامه
جامع پادمان را اجرا میکنند ،ازاین
که کشورمان فاقد جمع بندی گسترده
از سوی آژانــس است انتقاد کــرد .به
گزارش فارس غریب آبادی گفت «:بر
اساس گزارش اجرای پادمان آژانس
در ســال  ،۲۰۱۹از  ۴۶۶بازرسی
آژانس (برابر با  ۱۲۰۰نفر -روز) در
بین کشورهای عضو این گروه۴۳۲ ،
بازرسی از ایران انجام شده است که
معادل  ۹۲درصد بازرسیها در این
گروه و  ۲۰درصد کل بازرسیها در
سطح جهانی است».

هادی محمدی – رئیس جمهور در واکنش به تالش
های آمریکا در بــاره تمدید تحریم های تسلیحاتی
ایــران پس از  27مهر امسال تاکید کرد  :آن چه که
امروز آمریکاییها درباره تحریم تسلیحاتی بحث می
کنند باید بدانند که جزو الینفک برجام است و اگر
تحریم تسلیحاتی بخواهد تحت هرعنوان با هر بیان و
مکانیزمی باز گردد ،پاسخ ما همان است که در نامه به
سران4+1در پاراگراف آخر نوشتم و تاکید کردم که اگر
چنین شود ما چنان خواهیم کرد و آن ها میدانند که
اگریکچنینخطاییمرتکبشوندچهعواقبوخیمی
برای شان دارد و چه شکست بزرگ تاریخی برای آن
ها خواهد بود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری  ،حجت االســام والمسلمین دکتر حسن
روحانی روز گذشته در نشست هیئت دولت اظهار
کرد :آمریکا که ک ً
ال از برجام خارج شده و  4+1هم
تا حد زیــادی عقب کشیده و ما االن حالت متعادلی
داریــم هر موقع آن ها حاضر شوند به تعهدات کامل
برجامی عمل کنند ما نیز همان روز به تعهدات کامل
برجامی برمیگردیم .وی افزود :آمریکا فکر می کند
در ماههای آینده ما مطابق با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
به یک پیروزی بسیار بزرگی میرسیم و کل تحریمهای
تسلیحاتی ایران برداشته میشود و ایران میتواند

سالح الزم را بخرد و صادر کند  ،به همین دلیل از یکی
دو ماه پیش از خواب غفلت بیدار شده و فهمیدهاند که
چه اشتباه بزرگی کرده اند که از برجام خارج شده اند
و چه خطای بزرگی کردند که برجام را به هم زدند.
▪آمریکا در برجام نه راه پیش دارد نه پس

روحانی افزود :اکنون آن ها نه راه پیش دارند و نه راه
پس؛ اگر همین گونه ادامه بدهند تحریم تسلیحاتی
برداشته میشود و اگر هم بخواهند کار دیگری انجام
دهند و مثال تصمیم بگیرند که به برجام برگردند و از
اسنپ بک استفاده کنند که دیگر برای آن ها برجامی
وجود ندارد و برای آن ها تمام شده است؛ مگر این که
آن ها دوباره بیایند درخواست بدهند و دوباره همه
اعضا بپذیرند و تمام خطاها را جبران کنند و تمام
تحریمها را کنار بگذارند که آن هم شرایط خاصی
دارد .رئیس جمهور تصریح کرد  :آمریکا و کشورهای
دیگر بدانند ایــران تخطی از قطعنامه  ۲۲۳۱را
به هیچ وجه نمی پذیرد و باید بدانند این راه برای
همیشه روی آن ها بسته است .اگر آمریکا توبه کند،
به برجام برگردد ،از ملت ایران عذرخواهی کند و
جریمه بدهد ،این بهترین راه است که به نظرم این
دولت به چنین عقلی نمیرسد.

فرا خبر

روحانی در پاراگراف آخر نامه به  4+1چه نوشته است؟
گفتنی است در خصوص نامه رئیس جمهور به سران کشورهای روسیه  ،آلمان  ،انگلیس  ،فرانسه و چین که
18اردیبهشت سال 98ارسال شد  ،پیش از این شنیده های خراسان از یک منبع آگاه این بود که جمهوری
اسالمی ایران برخورد سختی با ارجاع پرونده اش به شورای امنیت و در پی آن بازگشت قطعنامه های لغو
شده و تمدید تحریم های تسلیحاتی خواهد داشت و بر این اساس «فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت
باعث تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران می شود» و در مرحله بعد «در صورت بازگشت تحریم های
سازمان ملل و لغو قطعنامه های شش گانه  ،تهران به حضور خود در ان پی تی پایان خواهد داد».

نظرنهایی شورای نگهبان درباره مدرک نماینده منتخب تفرش
سخنگوی شــــورای نگهبان گــفــت :سینا
کمالخانی منتخب تفرش در انتخابات مجلس
یــازدهــم ،از راهیابی به مجلس بازماند .به
گــزارش خبرگزاری مهر و ایسنا ،عباسعلی
کــدخــدایــی سخنگوی شـــورای نگهبان در
گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی
درباره سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش،
تصریح کرد :آن چه که برای ما روشن شد بعد
از بررسیهای مفصلی که اعضای شــورای
نگهبان داشتند و استعالم از دستگا ههای
مربوط انجام شد ،معلوم شد که آن مؤسسهای
که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای
مجوز رسمی نیست و طبیعت ًا مدرک صادر شده

از سوی آن مؤسسه هم فاقد اعتبار است .وی
افزود :امروز (دیروز) گزارشی از سوی برخی از
اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و در
نهایت رأی شورای نگهبان این بود که منتخب
تفرش و آشتیان از راه یابی به مجلس یازدهم
بــاز میماند .وی اضافه کــرد :دستگا ههای
مربوط میتوانند موضوع را از طریق دستگاه
قضایی پیگیری کنند که آیا جعلی (در مدرک
تحصیلی سینا کمالخانی) صورت گرفته است
یا نه ،اما آن چه برای ما مسجل شد این بود که
مدرکتحصیلیاو(منتخبتفرش)فاقداعتبار
رسمی اســت .کدخدایی در پاسخ به سوال
دیگری مبنی بر این که برخی مدعی هستند

آیت ا...جنتی:
مصوبه اخیرمجلس احرازصالحیت داوطلبان را
بی خاصیت میکند

دبیر شورای نگهبان گفت :در حالی که ما مدتها و پیش از برگزاری انتخابات
اخیر ،دربــاره اصالح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم ،اما مجلس
محترم هیچ توجهی به این امر نکرد حاال در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصالح
قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.به گزارش ایسنا آیتا ...احمد
جنتی روزگذشته در جلسه شورای نگهبان این مطلب را در واکنش به طرح اخیر
مجلس دهم موسوم به اصالح قانون انتخابات که از سوی عدهای از نمایندگان
طراحی شده بیان کرد و افزود :بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکرهای که با
رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصالح قانون انتخابات ناظر
به سیاستهای کلی انتخابات باشد ،اما متاسفانه طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با
سیاستهای کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی خاصیت کردن احراز صالحیت
داوطلبان طراحی و تصویب شده است .وی با تاکید بر این که شورای نگهبان
اصالح قانون انتخابات ناظر به سیاستهای کلی انتخابات را امری ضروری و
واجب می داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود،
خاطرنشان کرد :امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات
همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند،
در فضایی معقول اقدام به اصالح قانون انتخابات کند.

که تعداد دیگری از منتخبان مجلس یازدهم
دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند ،پاسخ
شما به این ادعاها چیست؟ گفت :طبیعتا هر
مرجعی که در صالحیتش باشد میتواند
طبق اختیاراتش اقدام کند ،اما آن چه برای ما
گزارش شده بود فقط درباره مدرک تحصیلی
منتخب تفرش بــود که غیر از ایــن ،گــزارش
رسمی و مستندی برای ما ارسال نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح دو
فوریتی مجلس شــورای اسالمی در اصالح
قانون انتخابات و نقش این طرح در تضعیف
نقش نظارتی شــورای نگهبان ،گفت :بخش
عمده ای از جلسه امروز شورای نگهبان صرف

رسیدگیبههمینمصوبهشد،مصوبهازجهات
مختلف دارای ابهامات متعدد و ایرادات متعدد
شرعی و قانونی اساسی است که ان شاء ا ...در
ظرف زمان قانونی خودمان به مجلس اعالم
نظر خواهیم کرد.

گفت و گوی تلفنی نماینده ظریف با مقامات طالبان

همکاری تهران و کابل در زمینه تحقیق درباره مرگ اتباع افغانستان
«محمدابراهیم طــاهــریــان» نماینده ویــژه وزیــر
امور خارجه روز گذشته با مقامات دفتر سیاسی
طالبان در قطر بــه بــررســی تــحــوالت ج ــاری در
افغانستان پرداخت .به گزارش ایرنا دو طرف در
این گفتوگوی تلفنی درخصوص روند آینده در
مــذاکــرات بیناالفغانی و تال شهای همهجانبه
بــرای جلوگیری از شیوع گسترده ویــروس کرونا
در افغانستان نیز تبادلنظر و رایزنی کردند .این
گفتوگوی تلفنی در حالی انجام شده است که
هماکنون یکی از نگرانیهای جامعه بینالمللی به
ویژه همسایگان افغانستان موضوع شیوع بیماری
کرونا در این کشور به ویژه در مناطق تحت کنترل
طالبان است.طاهریان پیش از این نیز در هفتههای
گذشته با سفر به کابل و دیدار با رهبران این کشور
از جمله «محمد اشرفغنی» و «عبدا ...عبدا،»...
مواضعوپیشنهادهایجمهوریاسالمیایرانبرای
حل مشکالت سیاسی کنونی در این کشور را ارائه
و از آمادگی ایران برای کمک همهجانبه به منظور
برو نرفت افغانستان از بنبست سیاسی موجود
خبر داده بود.
▪همکاری تهران و کابل در زمینه تحقیق درباره
مرگ اتباع افغان

در همین حال ایلنا به نقل از پایگاه وزارت خارجه
افغانستان ،گزارش داد :کابل و تهران روی تشکیل
یکهیئتتحقیقمشترکباهدفبررسیچگونگی
مرگ شهروندان افغانستانی در مرز ایران توافق
کردند .براساس این گزارش دو طرف اعالم کردند

که خواهان کسب حقیقت و اجرای عدالت هستند.
گفتنی است به تازگی رسانههای افغانستان به نقل
از چند مهاجر ادعا کردند که حدود  ۵۷مهاجر پس
از ورود غیرقانونی به خاک ایران توسط مرزبانان
ایــرانــی بــازداشــت و سپس مجبور به پرتاب خود
به رودخــانــه شــدهانــد .همچنین به گــزارش ایرنا
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان اخبار منتشر شده مبنی بر این که تعدادی
از اتباع افغانستان توسط مرزبانان ایرانی مجبور به
بازگشت به افغانستان با عبور از رودخانه هریرود
شده و دچار حادثه شدهاند را باردیگر قویا تکذیب
کرد و افــزود :به رغم بی ارتباط بــودن موضوع به
ایران و با توجه به درخواست مقامات افغانستان،
این وزارتخانه بهدلیل روابــط بــرادرانــه مبتنی بر
اصول حسن نیت و حسن همجواری بین دو کشور،
روز چهارشنبه طی یادداشتی رسمی به سفارت
جمهوری اسالمی افغانستان در تهران آمادگی
مقامات مربوط در ایران را برای همکاری مشترک
با طرف افغانستانی برای بررسی ادعاهای مطرح
شده اعالم کرد.
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نماز جمعه

اقامه نماز جمعه این هفته
در مناطق سفید
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه کشور در
اطالعیهای از بازگشایی تدریجی مساجد و
مصلی هــا در مناطق سفید کشور خبر داد.
پس از شیوع بیماری کرونا که نه تنها بسیاری
از مــراودات اجتماعی  ،سیاسی و اقتصادی را
تعطیل کرد بلکه مناسک و شعائر دینی مهمی
مثل نماز جمعه را هم به تعطیلی کشاند ،اما
عقالنیت منعطف و فقه پویا در دیــن اســام،
موجب شد که علمای اسالمی در مقابل کرونا
بــه ستیز برنخیزند ،مقاومت نکنند و حتی
کجسلیقگیهای مــوردی را که توسط برخی
جریانات متحجر شکل گرفت ،محکوم کنند.
هفته گذشته دهمین باری بود که نماز جمعه
به دلیل ویروس کرونا در ایران تعطیل شد ،اما
دیروز شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور
در اطالعیهای از برنامه ریزی برای برگزاری نماز
جمعه در  180شهر سفید خبرداد « :بر اساس
فهرست رسمی و اعالمی از سوی ستاد ملی
مقابله با ویــروس کرونا ،در  ۲۳استان و ۱۳۲
شهرستان ،مجموع ًا  ۲۹۴نقطه از فیوضات
معنوی اقامه مجدد نمازهای جماعت در مساجد
بهره مند خواهند بود و از این میان ،چشممان به
جمال مؤمنان در  ۱۸۰پایگاه نمازجمعه از تاریخ
 ۱۹اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹روشن خواهد شد».
شــورای سیاست گــذاری ائمه جمعه در جواب
برخی نگرانیها تصریح کرد« :در پاسخ به برخی
اظهار نگرانی ها از بازگشایی مساجد و مصلی
ها ،الزم است یــادآوری شود که مراکز دینی و
مذهبی در همراهی با حوزه های تخصصی و
مسئوالن مربوط ،پیشتاز ،موفق و درخشان
ظاهر شدند ،چنان که با دغدغه حفظ سالمت
هموطنان ارجمند ،در توقف فعالیت ،از جمله
اولین ها بوده اند و در بازگشایی ها هم از جمله
آخرین ها هستند ولیکن هیچ حجت شرعی برای
ادامه توقف برگزاری نمازهای جمعه و جماعت
در مناطق سفید وجــود نــدارد و در ایــن زمینه
دچــار مسامحه و تابع سالیق غیر کارشناسی
نخواهیم شد ».در این اطالعیه بر «رعایت فاصله
اجتماعی ،حتی در زمان اقامه نماز (بر اساس
الــگــوی تطبیق یافته بــا مالحظات شرعی)،
استفاده از ماسک و دستکش(شرع ًا مانع اقامه
نماز محسوب نمی شوند) ،استفاده از سجاده و
مهر شخصی،وضو گرفتن در خانه ،شست وشوی
مرتب دست ها با صابون یا مواد ضدعفونی(اگر
پایه الکل طبی باشد ،شرع ًا مسکر محسوب نمی
شود و نجس نیست) ،خودداری افراد سالمند و
دارای بیماری زمینه ای از شرکت در نماز و»...
تاکید شده است.

خبر

 ۲تیم تروریستی درآذربایجان
و کردستان منهدم شدند
سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارات کل
آذربایجان و کردستان موفق شدند ،دو تیم
تروریستی وابسته به گروهکهای تجزیه طلب
را رصد و منهدم کنند .به گزارش فارس به نقل از
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات،
سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل
آذربایجان و کردستان موفق شدند ،دو تیم
تروریستی وابسته به گروهک های تجزیه طلب
را که برای اقدامت ایذایی و تروریستی از اقلیم
همسایه وارد کشور شده بودند ،رصد و منهدم
کنند .طی عملیات اطالعاتی موثر صورت گرفته
 16نفر از عناصر تروریست به همراه  2قبضه
کالشینکف ،یک قبضه کلت کمری 2 ،قبضه
نارنجک جنگی 7 ،عــدد خشاب و  240عدد
فشنگ به همراه تجهیزات انفجاری بازداشت
شدند.
سرکرده این گروهک تروریستی تحت حمایت
یکی از کشورهای مرتجع عربی و در اروپا مستقر
است .برخی از تروریست های دستگیر شده،
در تــرور و به شهادت رساندن افــراد بی گناه و
اخاذی از تولید کنندگان و تجار در غرب کشور
نقش داشته اند .یکی از تیم های تروریستی در
اقدامی جنایتکارانه فرزند یکی از هواداران نظام
را مظلومانه به شهادت رسانده است.
▪پیکر شهید «شکیبا سلیمی» در قروه تشییع
شد

درهمین حال به گزارش مهر روز گذشته پیکر
شهید «شکیبا سلیمی» از فرماندهان سپاه بیت
المقدس و معاون عملیات قرارگاه استانی شهید
شهرامفر کردستان که به همراه دو تن دیگر از
نیروهای سپاه کردستان روز سه شنبه در پی
درگیری با گروهک ضد انقالب در منطقه عمومی
دیواندره به شهادت رسیدند ،تشییع شد.

