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تازه های مطبوعات
••جوان -حساب لشکر پیاده نظام دشمن از عموم
مردم سوگوار مهسا و جمعی که منتقد گشت ارشاد
بودند ،جداست .مردم عادی دغدغه و مطالباتی
مشخصوباپیگیریقانونمندداشتندواغتشاشگران
اتفاق ًا اوضــاع را برآشفته میپسندند .مردم ما چه
موافق گشت ارشاد و چه منتقد و حتی مخالف آن
باشند،امنیتوکشورخودرادوستدارند.
••همشهری -این روزنامه در گزارشی با عنوان:
«شغل جــدیــد :آتـشبــیــار» و بــا درج تصاویری از
علی کریمی ،مهران مدیری ،کتایون ریاحی و...
نوشت :برخیازبهاصطالح«سلبریتیهای»عمدتا
بدون آگاهی و دانش از فضای سیاسی از سوی این
فضا شکار شده و به دام جوسازی و حتی همراهی با
ضدانقالب میافتند .مسئلهای که نشان میدهد
افراد مشهور دیرزمانی است در جنگ نرم مغلوب
شدهواینکبهعنوانسربازانی«کروکور»درخدمت
جریانی قرار گرفتهاند که ابایی در بیان این که اصل
نظامراهدفگرفتهاند،ندارند.
••جمهوری اسالمی  -درست است که اعتراض و
تجمع برای گرفتن حق خود ،حق طبیعی و قانونی
مردماستولیتوسلبههراقدامیوانجامهرکاری
برای رسیدن به آن جایز نیست .آن چه را این روزها
در بسیاری از نقاط کشور جریان دارد ،نمیتوان از
جنسمطالبهحقدانست.
••آرمــان ملی  -نگاهی به صحبتهای مقامات
کشورمان یا مقامات سایر کشورها موید این است
که اگر مالحظاتی شود ،شاید زودتر از آن چه تصور
میشود ،دو طرف به سمت توافق بروند ... .ایران
نیز بارها این موضوع را مطرح کرده که در شرایط
حاضر توپ در زمین آمریکاست و آن ها هستند که
باید انتخاب کنند میخواهند به برجام بازگردند یا
رویهدیگریراپیشبگیرند.
••دنیایاقتصاد -طبقدادههایجدیدمرکزآمار،
سال گذشته سرعت رشد نقطهای قیمت مسکن در
کشورفصلبهفصلکاهشپیداکردکهاینموضوع
کامال متاثر از کاهش «انتظارات تورمی» و البته
«تحوالت بــازار مسکن تهران» بود .تورم کشوری
مسکن در سال گذشته به زیر ۵۰درصــد رسید؛
مقایسهایننرخباتورممسکنسال ۹۹بهمعنایآن
است که پارسال سرعت رشد قیمت خانه و آپارتمان
درکلشهرهایایرانبهنصفسالقبلازآنکاهش
پیداکرد.
••کیهان  -طی یکی دو روز آینده ،مرزبندیها
شفافتر و صف شهروندان از اشرار جدا می شود،
مردمبابصیرتوانقالبیایرانچنانصحنهگردانی
میکنند که بار دیگر تیر دشمنان نظام به سنگ
میخورد .خواسته مردم آگاه ایران این است که به
جنایتکارانامانندهید.

انعکاس
••اعتمادآنالین مدعی شد :وحید جاللزاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:
رئیسجمهور سوئیس حامل پیام آمریکا برای
مالقات دوجانبه با ایران بود اما رئیسی در پاسخ
گفتکهآیاماازمالقاتهایدوجانبهقبلیسودی
بــردیــم؟ آمریکایی ها مــذاکــره را بــرای مذاکره
میخواهند و ایــن درحــالــی اســت که اشخاص
حقیقیوحقوقیجمهوریاسالمیمکرردرحال
تحریمشدنهستند.
••فردانیوز خبرداد :سخنگوی وزارت خارجه
اوکرایندرتوییترنوشت«:درواکنشبهاقدامایران
در عرضه سالح به روسیه در جنگ علیه اوکراین،
امروز ما ابطال اعتبارنامه سفیر ایران در کییف و
کاهش قابلتوجه نیروهای دیپلماتیک سفارت
ایرانرااعالمکردیم».
••دیده بان ایران مدعی شد:شرکت انرژی قطر
روز شنبه اعالم کرد که قراردادی با شرکت توتال
فرانسه برای توسعه میدان گازی شمال-جنوب
(پارس جنوبی) امضا کرده که دوحه آن را بخشی
از بزرگترین پــروژه گــاز طبیعی مایع در جهان
میداند .به موجب این توافق ،توتال انرژی سهم
 9.375درصدی از مجموع  ۲۵درصدی کامل
سهمشرکایبینالمللیدرمیدانشمال-جنوب
قطررابهدستخواهدآورد.
••الف خبرداد :صــدور کــارت هوشمند ملی از
فروردین امسال برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
راهاندازیوواردمرحلهاجراییشدوبهدنبالسفر
رئیس جمهور به نیویورک صدور کارت ملی برای
ایرانیانمقیمآمریکانیزکلیدخورد.

توئیت سیاسی

تهران اذانظهر11:56

سیلخروشانمردم؛ رمزپایانآشوب

اجتماعبزرگ«امترسولا»...درتهرانوسایرشهرهابرگزارشدومردمباحضور
گسترده،انزجارخودراازاغتشاشوبرهمزنندگانامنیتجامعهاعالمکردند

گروه سیاسی-مردم با حضور پرشور خود در
صحنه،باردیگرنسخهبرچیدهشدناغتشاشات
را پیچیدند و در پاسخ به هتک حرمتهای اخیر،
یکپارچه در حمایت از شعائر دینی و انقالبی به
پا خاستند؛ مردمی که بازیگر اصلی این میدان
بودند و همان طور که بنیان گذار فقید انقالب
اسالمیبارها تصریحکردهبود،تنهاحضور اقشار
مختلف مردم در صحنه و اجتماعات آنان دست
صحنه گردانی قدرت های بزرگ را قطع خواهد
کردوجلویفتنههاواغتشاشاتراخواهدگرفت.
در همین راستا و در پی هتک حرمت به قرآن و

مقدسات اسالمی توسط آشوبگران در چند روز
اخیر و به دنبال فراخوان هیئت های مذهبی
برایتجمعوراهپیماییدرمحکومیتایناقدام،
اجتماعبزرگامترسولا...روزگذشتهدرچند
استان کشور برگزار شد .در این میان حضور
چشمگیرمردمپایتختموردتوجهرسانههاقرار
گرفت به طوری که ساعاتی از برگزاری مراسم
نگذشته بود که  مسیرهای منتهی به میدان
انقالب مملو از جمعیت شد .مردم تهران با در
دستداشتنپرچمایرانوباسردادنشعارهایی
دربیزاریازفتنهگرانوحمایتازنیرویانتظامی

در این راهپیمایی شرکت کردند .به گزارش
ایرنا ،مردم تهران با سر دادن شعار «از فتنه گر
بیزارم،کشورمرادوستدارم»«،مالشکرامامیم،
آمــاده قیامیم»« ،کــوه اراده هستیم ،آمریکا را
شکستیم»« ،از پشه ها چه واهمه ،ایران پر از حاج
قاسمه» «،سلبریتی حیا کن ،جوون ها رو رها
کن»و«مرگبرمنافق»دراین راهپیماییحضور
یافتند .از نکات جالب توجه و زیبا و ماندگار این
اجتماع ،این بود که مردم به صورت خودجوش
با اهــدای گل به سربازان و فرماندهان نیروی
انتظامی که درصــدد حفظ نظم و امنیت این
مراسمبودند،ازآنانتشکرکردندوشعار«نیروی
انتظامی ،تشکر ،تشکر» سردادند .در کنار مردم
پایتخت ،دیگر نقاط کشور از جمله شهرهای
خــراســان ،مــازنــدران ،اصفهان ،کردستان،
سمنان ،یزد ،فارس و بندرعباس شاهد خروش
کم نظیر مردم بود  .حضور گرم و پرشوری که
آب ســردی بود بر اغتشاشات اخیر .در همین
خصوص ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای رئیس دستگاه قضا که به صورت سرزده
در مقر فرماندهی یگان امداد فراجا حضور یافته
بود،ضمنتقدیراززحماتوخدماتنیروهایاین
یگانوکلیهاعضاونیروهایفرماندهیانتظامی
کشورکهدرروزهایاخیر،باجانفشانیواقتدار،
از امنیت و آرامش شهروندان حفاظت و صیانت
کردند ،بر ضــرورت برخورد قاطعانه با عناصر
اصلی اغتشاشات تاکید کرد و گفت« :در روند
بررسیها و تحقیقات ،به دقت همه مستندات و
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اد ّله موجود از جمله موارد و مطالب ارائه شده از
ناحیه نیروهای انتظامی و اعترافات و اظهارات
افــراد دستگیرشده لحاظ شــود .مقام قضایی
قبل از حکم دادن واقعیات میدانی پرونده را از
نزدیک ببیند و اگر خودش از نزدیک و در میدان
هممسائلرامشاهدهکند،حتماحکممتقنتری
خواهد داد .برخورد قاطعانه و بدون مماشات
با عناصر اصلی و حرفهای اغتشاشات ضروری
است ».رئیس جمهور نیز  در تماس تلفنی اخیر
خود با خانواده شهید دوستمحمدی ،با تاکید
بر ضــرورت تفکیک میان اعتراض و اخــال در
نظم و امنیت عمومی ،بــروز وقایعی از جنس
آن چــه کــه به شهادت شهید دوستمحمدی
انجامیده اســت ،آشوبگری و شــرارت خواند و
ضرورتبرخوردقاطعبامعارضانامنیتوآرامش
کشور و مردم را به دستگاههای مسئول متذکر
شد .رئیسجمهور ،در گفتوگوی تلفنی با
خانواده شهید حسین اجاقی نیز تاکید کرد که
حضورحماسیمردمشهرتبریزدرمراسمتشییع
پیکر این شهید بزرگوار ،نشانه قدرشناسی این
مردم نسبت به مدافعان امنیت و انزجار آنان از
آشوبطلبانواخاللگراننظاموامنیتعمومی
است.از ابتدای شروع برخی تجمعها ،حمایت
گروههای تروریستی مانند گروهک منافقین و
کومله در کنار تعطیل کردن برنامههای عادی
شبکههای فارسی زبان بیگانه نشان میداد که
دشمن برای هزینهتراشی برنامه جدی و البته
خشنیراپیگیریمیکند.

بن بست برجام شکسته می شود؟
هادی محمدی –یکپیشبینییاانتظاروجود
داشتکهشایدحضورمقاماتکشورهایایران،
 4+1و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل
بتواند گرهی از کالف در هم تنیده مذاکرات
احیایبرجامبازکند.حضورعلیباقریمذاکره
کننده ارشــد ایرانی به همراه رئیس جمهور
کشورمان نیز این گمانه را تقویت می کرد اما
فضایسردایجادشدهدرمذاکراتآنقدرقوی
بود که عمال غیر از یک دیدار کوتاه میان باقری
و انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات،
اتفاق ویژه دیگری را شاهد نبودیم به حدی که
حاال می توان گفت اگرچه برجام از بن بست تا
حدودیخارجشدهاستامامذاکراتهمچنان
در اتاق مراقبت های ویژه (آی سی یو) است .در
این بیناماامیرعبداللهیانازنشانههایجدید،
سخن به میان آورده است که البته برای بالفعل
شدنمنوطبهارادهواقعی طرفآمریکاییاست:
«طــرف آمریکایی بارها حتی در این روزهــای
اخیر به ما اعالم کرد که دارای اراده الزم برای
تب اولیه ناآرامی ها و اعتراضات بنا به گزارش
هایخبرگزاریهاییمانندفارس،ایرناوتسنیم
فروکش کرده و حتی حمایت های واشنگتن و
برخی کشورهای خارجی نیز باعث نشده که
تنورتجمعاتمعدودومحدوداغتشاشگرانگرم
شود .در پی درگذشت غم انگیز مهسا امینی،
اعتراضاتی در برخی نقاط کشور به این حادثه
غمبارشکلگرفت.اعتراضاتیکهرفتهرفتهرنگ
وبویدیگریبهخودگرفتوباحضورلیدرهای
منافقین و گروهک های ضد انقالب ،از مسیر
اصلیخودخارجو تصاویریکه ازتخریباموال
عمومی و ایجاد راهبندان در خیابان ها توسط
آشوبگران منتشر شد ،با واکنش منفی بسیاری
ازمردمهمراهشدوحتیانتقادپدرمهساامینی
رادرپیداشت.ماجراتاجاییپیشرفتکه پای
گروهکهایتروریستیهمچونپککبهاین
ماجرابازشدوآنطورکهمقاماتامنیتیگزارش
داده اند تا این جای کار و در میانه اغتشاشات
 65سالحگرموتعدادینارنجکو ریموتهای
انفجاری تنها در آذربایجان غربی کشف و ضبط
شدهاست.دراینمیان،باحضورقاطعمدافعان
امنیتومردممیهندوستکشورماندرخیابان
ها،تبایناغتشاشاتنیزفروکشکردهوآنطور
که برخی رسانه ها گزارش کرده اند تجمعات
اغتشاشگران در برخی مــوارد به  30نفر هم
نمی رســد .با وجــود تبلیغات وسیع رسانهای
ضدانقالبولی بازدید خبرنگاران تسنیمدر
سراسراستانهانشانمیدهدشنبهشبتقریبا
درهیچشهریتجمعاتبرگزارنشدواستانهای
مازندران،گیالن،کردستان،آذربایجانغربیو
خراسان رضوی کهشاهد بیشترین اعتراضات
بودند ،شنبه شب در آرامش به سر بردند و آرام
بودند .در همین خصوص خبرگزاری تسنیم در
گزارشی از شب آرام تهرانی ها در شنبه گذشته
خبر داد و نوشت« :در حالی تهران آرام بود که
برخیرسانههایمعاندوتجزیهطلبوهمچنین
رسانه سلطنتی انگلیس و رسانه بنسلمان از

▪سفر اسالمی به وین

همچنینمحمداسالمی،رئیسسازمانانرژی

چهره
دادستان عمومی و انقالب تهران خبر داد:

صدورکیفرخواستبرای ۱۴نفردر
پروندهترورشهیدفخریزاده
«علی صالحی» دادستان عمومی و انقالب تهران
از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۴
نفر در پرونده ترور دانشمند هستهای کشورمان
شهید محسن فخریزاده خبر داد .دادستان
عمومی و انقالب تهران اظهار کرد :اتهام این ۱۴
نفر در پرونده ترور شهید فخریزاده« ،مشارکت
در افساد فیاالرض»«،مشارکت در همکاری
اطالعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی»،
«تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام
علیه امنیت ملی» است« .محسن فخریزاده»
دانشمند برجسته هستهای و رئیس سازمان
پژوهش و نــوآوری وزارت دفاع بود که در تاریخ
هفتم آذر  ۱۳۹۹توسط
عناصر تروریست
مسلحوابستهبه
استکبارجهانی
در شهر آبسرد
تــرور و بــه درجــه
رف ــی ــع شــهــادت
نــایــل شـــد/.
میزان

 6ماه پس از انهدام النه موساد ،نیروی زمینی
سپاه مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق را
هدف قرار داد

جهنمتروریستهادراقلیم
اتمی در گفتوگویی با خبرگزاری ایران پرس
از سفرش به وین پایتخت اتریش برای شرکت
در شصت و ششمین اجالس ساالنه کنفرانس
عمومی آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی خبر
داد و با بیان این که ما متعهد به ضوابط پادمانی
و ان.پی.تی هستیم و آن را رعایت میکنیم،
تصریحکرد:مالقاتیباگروسیمدیرکلآژانس
خواهم داشت .امیدوارم این حضور ،مذاکرات
و گفتوگوها تسهیل گر باشد و کمک کند
نوع برداشتهایی که از ایران دارند و متاثر از
فشار سیاسی و عملیات روانــی اســت ،هر چه
زودتــر خاتمه یابد و براساس مقررات آژانس
روند امور تنظیم شود .همچنین جوزف بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:
پیشنهادهای ارائـهشــده از سوی بروکسل به
تهران تا زمان بازگشت به مذاکرات روی میز

 41کشته و تخریب گسترده اموال عمومی
در اغتشاشات

تباولیهناآرامیهافروکشکردهوگزارشها حاکی ازبیاعتناییدربسیاریازشهرها
بهفراخوانهایآشوبرسانههایضدایرانیاست

مردمخواستهبودنددرسراسرشهرتهرانتجمع
اعتراضآمیزبرگزارکنند.خبرنگارانتسنیمکه
در مناطق غرب ،شرق ،شمال و جنوب تهران
حضور یافتهاند ،میگویند در برخی مناطق
عدهایمعدودقصدآشوبواغتشاشراداشتند
که با هوشیاری پلیس مجبور به فرار شدند مث ً
ال
در خیابان ستارخان ،جمعی که تعداد آن ها
از  ۳۰نفر تجاوز نمیکرد ،به صورت پراکنده
و در گروههای پنج نفری از مردم و رهگذران
میخواستند که بــرای شکل دادن تجمع به
آن ها بپیوندند که با بیاعتنایی مردم مواجه
شدندالبتههمینتعدادبرایدقایقیشعارهای
ساختارشکنسردادندکهنیروهاییگانامداد
برای متفرق کردن آن ها وارد عمل شدند ».در
همین خصوص یک مقام امنیتی به این خبر
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سپاه

همزمانباتاکیدکاخسفید برتداوممذاکراتبرایاحیایبرجام،امیرعبداللهیاننیز
گفت:آمریکاییهاپیامدادندآمادهرسیدنبهتوافقهستیم
رسیدنبهتوافقهستیمومابهآنهاگفتیمپس
با واقع بینی ،حسن نیت خود را نشان دهید».
این جمالتی است که حسین امیرعبداللهیان
وزیر خارجه ایران که با وجود بازگشت رئیسی
بهتهران،درنیویورکمانده،بهخبرنگارانگفت
و خاطرنشان کرد :گفت و گوها و رایزنیهای
ما با دیگر کشورها و آنها با ایران بیشتر حول
محور لغو تحریمها بوده است .امیرعبداللهیان
افزود:اینکهمادرنیویورکهستیم،حساسیت
رابرایطرفهایخارجیبیشترمیکندکهچه
اتفاقیمیافتد.درایندیدارهاتاکیدکردمبرای
رسیدن به توافق ،اراده و جدیت الزم را داریم و
واقعا اکنون این طرف آمریکایی است که باید
شجاعتاتخاذتصمیمراداشتهباشدتابتوانیماز
رسیدن به یک توافق خوب ،قوی و پایدار سخن
بگوییم.
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گزاری گفت« :عالوه بر توجه مردم و معترضان
بههشدارهایپلیسومقاماتامنیتی،میتوان
گفتکهجداشدنخطمعترضینازآشوبگران،
بازداشتبرخیلیدرهایآشوبگرانوشناسایی
عناصر فعال و همچنین علنی شدن حمایت
اسرائیلوگروهکتروریستیکوملهازمهمترین
دالیلاصلیعادیشدنتهرانوبسیاریدیگراز
شهرهایکشوراست».
▪آمارصداوسیماازاغتشاشات

باید تاکید کــرد که آشوبگران خسارت های
سنگینی را به مردم و اموال عمومی وارد کرده
انــد .تنها در یــک فقره بــه گفته دبیر شــورای
هماهنگی بانکهای دولــتــی ،در اغتشاشات
چند روز گذشته  ۱۲شعبه بانکی تخریب شده،

خواهدبود.ویباشبکهخبریالجزیرهمصاحبه
کرده اما هنوز این شبکه اشــارهای به جزئیات
بیشتر اظهارات او نکرده است .با وجود همه
زیــاده خواهی ها و کارشکنی های آمریکا در
راه احیای برجام ،مقامات آمریکایی همچنان
سیاست پر تناقض خود را دنبال می کنند .ند
پرایسسخنگویکاخسفیددرکنفرانسخبری
خود دربــاره مذاکرات با ایــران گفت« :اعتقاد
داریم که ادامه مذاکرات هستهای با ایران در
راستایمنافعامنیتملیآمریکاقراردارد».وی
اضافه کرد« :از ابزارهای دیگری برای حل باقی
مشکالت در خصوص رفتارهای ایران استفاده
خواهیم کرد« ».جان کربی» هماهنگکننده
ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ
سفیدنیز دیپلماسیباایرانراهمچنانبهترین
راهدانست.
 ۲۱۹دستگاهخودپردازآسیبدیدهوازدوشعبه
بانک هم دزدی شده است .اغتشاشگران حتی
به آمبوالنس های امــدادی نیز رحم نکرده و به
گفته سخنگوی وزارت بهداشت  ۶۱آمبوالنس
سازمان اورژانس کشور در جریان تجمعات اخیر
تخریب شدند .مهم تر از تخریب اموال عمومی،
جان باختن تعداد زیــادی از هموطنانمان در
این حوادث بود به طوری که طبق گزارش اخیر
صداوسیماکهبااستنادبهآمارغیررسمیمنتشر
شد ،تاکنون  ۴۱نفر در حوادث اخیر در کشور
جان باختهاند .در این میان آمریکایی ها نیز به
جای تعیین تکلیف پرونده برجام و توپی که در
داخل زمین آن ها افتاده است؛ در امور داخلی
کشورماندخالتکردهوپساززیادهگوییهای
وزیرامورخارجهآمریکاکهباواکنشصریحرئیس
دستگاهدیپلماسیکشورمانهمراهشد،اینبار
و در ادامه تالشهای واشنگتن برای دامن زدن
به ناآرامیها در کشورمان ،راب مالی نماینده
ویژه واشنگتن در امور ایران ،ادعاهایی را علیه
نحوه برخورد با افــراد حاضر در این ناآرامیها
مطرح کرد و با انتشار توئیتی نوشت که ایاالت
متحده در این شرایط برای این که مردم ایران
بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،اقدام
میکند! زیــاده گویی که بــار دیگر با واکنش
وزیر امور خارجه کشورمان همراه شد و حسین
امیر عبداللهیان در حاشیه دیــدار با همتای
عراقی خود در این باره اظهار کرد« :اعتراض
مسالمت آمیز حق هر ملتی اســت .دخالت
آمریکا در امور ایران و همراهی با آشوبگران در
اجرای پروژه ناامن سازی در ایران در تعارض
آشکار با پیامهای مکرر دیپلماتیک کاخ سفید
به ایــران دربــاره ضــرورت توافق و ایجاد ثبات و
امنیت در منطقه است ».همچنین در واکنش
به فضاسازیهای خصمانه رسانههای فارسی
زبان لندن نشین علیه جمهوری اسالمی ایران،
روز گذشته مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه،
سفیر انگلیس را به این وزارتخانه احضار کرد.

نیروی زمینی سپاه :عملیات تنبیه
تروریست های جنایتکار ادامه خواهد داشت

شش ماه پس از موشک باران مقر موساد در اربیل
عراق با موشک های نقطه زن هوافضای سپاه،
باردیگر نیروی زمینی سپاه مواضع گرو ههای
تروریستی در اربیل را در هم کوبید .دربخشی از
اطالعیه روابط عمومی نیروی زمینی سپاه آمده
است :در پی تعرضات روزهــای گذشته عوامل
گروهک های تروریستی و ضد انقالب وابسته به
استکبار جهانی و النه کرده در اقلیم شمال عراق
مبنی بر عبور از مرزهای جمهوری اسالمی ایران
و هدف حمله قرار دادن برخی پایگاه های مرزی
کشورمان که با پاسخ قاطع رزمندگان اسالم
همراه و با به جا گــذاردن تلفات ،منجر به فرار
تروریستهای مهاجم شده است ،به استحضار
ملت شریف ،انقالبی و بیدار ایران اسالمی می
رساند :به رغم تذکرات و هشدارهای متعدد به
مقامات اقلیم در خصوص جلوگیری از استقرار
و فعالیت گروهک ها و تروریستهای مزدور و
اجیر شده ضد انقالب علیه جمهوری اسالمی
و قصور و بی توجهی آنان به اقدامات در خور و
پیشگیرانه ،نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی با به کارگیری یگا نهای عملیاتی
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) ،انهدام مقرها و
مراکز استقرار ،طراحی و توطئه چینی گروهک
هــای متجاوز تروریستی و ضد انقالب در آن
سوی مرزهای کشور در اقلیم شمال عراق را با
عملیات آتشباری و حمالت توپخانهای آغاز کرد.
همچنین از مردم و ساکنان محلی عزیز اقلیم
شمال عراق نیز درخواست می کنیم از نزدیک
شدن به مقرها و مراکز مربوط به گروهک های
تروریستی ضد ایرانی در منطقه خودداری کنند
و از محل استقرار تروریست ها فاصله بگیرند.
همزمان ،نیروی زمینی سپاه اعالم کرد :عملیات
رزمندگان اسالم به منظور تضمین امنیت پایدار
مرزی و تنبیه تروریستهای جنایتکار متجاوز
و مسئولیتپذیر کردن مقامات اقلیم در قبال
مقررات بینالمللی و وظایف قانونی خود ادامه
خواهد داشــت .باید گفت که این اولین باری
نیست که گروهک های تروریستی در اربیل
عراق اقــدام به بحران آفرینی می کنند و پیش
از این نیز نیروی زمینی سپاه در چند مقطع به
مقرهای گروهکهای تروریستی ازجمله حزب
دموکرات در اقلیم شمال عراق حمله کرده بود.
به عنوان نمونه شهریور سال گذشته و چند
روز پس از هشدار فرمانده نیروی زمینی سپاه
پاسداران کشورمان به مقامات اقلیم کردستان
عراق درباره فعالیت گروهک های تروریستی
در ایــن منطقه ،مناطق سیدکان ،چــومــان و
حاجی عمران در این اقلیم ،هدف حمله هوایی
جنگندهها و حمالت توپخانه ای  سپاه پاسداران
قرار گرفت و آن طور که برخی رسانه های محلی
نیز در همان برهه اعالم کردند تلفات سنگینی
برای گروهک تروریستی «حدکا» و « حدک » نیز
به جا گذاشت.

