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نشست  كميسيون امنيت براي بررسي حادثه تروریستی زاهدان
رئي��س كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارج��ي مجل��س از برگزاري 
نشس��ت هاي ويژه كميسيون متبوعش به منظور س��ازوكارهای تحوالت پس از 
پي��روزی ايران در ۲۲ بهمن و شکس��ت دش��منان ايران در ورش��و و همچنين 

بررسي حادثه تروريستي زاهدان در هفته جاري خبر داد.
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه اظهار داشت: يکشنبه و دوش��نبه هفته جاری در 

كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی علی رغم اينکه 
كميس��يون ها تعطيل است و مجلس بررسی بودجه می پردازد، اما نشست های وي ژه ای را 

پس از نماز ظهر برگزار خواهيم كرد و جلسات كميسيون كماكان برقرار خواهد بود. 
وی اظهار داشت: يکی از اين نشست ها مربوط به موضوع حادثه تروريستی زاهدان و بررسی 
علل و عوامل آن است و همچنين نشست ديگری به موضوع ورشو و تحوالت بعد از شکل گيری 

راهپيمايی ۲۲ بهمن و راهبردی كه براساس آن مترتب خواهد شد اختصاص می يابد.

کمیسیون
»فاتح« پيشرفته ترین سامانه هدایت موشک و اژدر را دارد

وزير دفاع گفت: زيردريايی فاتح به سامانه های رانش الکتريکی، مديريت نبرد 
تركيبی، سامانه هدايت موشک زير سطح به سطح و هدايت اژدر برخوردار است.

امير س��رتيپ حاتمی اظهار داش��ت: بحمداهلل با تالش متخصصان متعهد و 
توانمند س��ازمان صنايع دريايی وزارت دفاع، زيردريايی پيش��رفته »فاتح« پس 

از موفقيت در انجام تس��ت های نهايی، به زودی به ن��اوگان نيروی دريايی ارتش 
جمهوری اسالمی ايران الحاق می شود.

وی با بيان اينکه فاتح به عنوان نخس��تين زيردريايی كالس نيمه س��نگين ايران دارای 
ويژگی های منحصربه فردی اس��ت، افزود: زيردريايی فاتح كامال بومی بوده و از صفر تا صد 
آن توسط متخصصان توانمند صنايع دريايی طراحی و ساخته شده و از فناوری های روز دنيا 
برخوردار است. زيردريايی فاتح از سامانه های سوناری، رانش الکتريکی، مديريت نبرد تركيبی، 

سامانه هدايت موشک زير سطح به سطح و ده ها سامانه مدرن ديگر برخوردار است.

امنیت و اقتدار
رهبر انقالب، ساخت آینده را در دست با كفایت جوانان می بينند

قائم مقام جمعيت رهپويان انقالب اسالمی گفت: خطاب  مقام معظم رهبری در 
بيانيه  اخيرشان، رو به جوانان بود. چراكه ايشان با رويکردی آينده نگرانه، ساخت آينده 

كشور را در دست با كفايت جوانان می بينند و اميدشان به نسل جوان كشور است.
زهره الهيان با اش��اره به موضوع »اميد به آينده« در بيانيه مهم و راهبردی 

رهبر معظم انقالب كه همزمان با چهل س��الگی پيروزی انقالب اس��المی منتشر 
ش��د، بيان داشت: خطاب  مقام معظم رهبری در بيانيه شان، رو به جوانان بود. چراكه 

ايش��ان با رويکردی آينده نگرانه، س��اخت آينده كش��ور را در دس��ت با كفايت جوانان 
می بينند و اميد ايشان به نسل جوان كشور است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب در ببانيه اخير با رويکردی آينده نگرانه، نسل جوان 
را مورد خطاب قرار داده اند چراكه اگر قرار اس��ت هر تحولی در آينده كش��ور و مس��ير 

پيشرفت اتفاق بيفتد، اين جوانان هستند كه بايد خود را برای آن آماده كنند.

نظرگاه

لزوم مرزبندی با دشمن
عّزت ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن: اين 
هر سه، شاخه هايی از اصِل »عّزت، حکمت، و مصلحت« 
در روابط بين المللی اند. صحنه ی جهانی، امروز ش��اهد 
پديده هاي��ی اس��ت كه تحّق��ق يافته يا در آس��تانه  ی 
ظهورند: تحّرک جديد نهضت بيداری اسالمی براساس 
الگوی مقاومت در برابر س��لطه ی آمريکا و صهيونيسم؛ 
شکس��ت سياست های آمريکا در منطقه ی غرب آسيا و 
زمين گير شدن همکاران خائن آنها در منطقه؛ گسترش 
حضور قدرتمندانه ی سياسی جمهوری اسالمی در غرب 

آسيا و بازتاب وسيع آن در سراسر جهان سلطه.
اينها بخش��ی از مظاهر عّزت جمهوری اس��المی 
اس��ت كه جز با ش��جاعت و حکم��ت مديران جهادی 
به دس��ت نمی آمد. سردمداران نظام س��لطه نگرانند؛ 
پيشنهادهای آنها عموماً شامل فريب و خدعه و دروغ 
اس��ت. امروز ملّت ايران عالوه  بر آمريکای جنايت كار، 
تع��دادی از دولته��ای اروپايی را ني��ز خدعه گر و غير 
قاب��ل اعتماد ميدان��د. دولت جمهوری اس��المی بايد 
مرزبندی خود را با آنها با دّقت حفظ كند؛ از ارزشهای 
انقالب��ی و ملّی خود، يک گام هم عقب نش��ينی نکند؛ 
از تهديدهای پوچ آنان نهراس��د؛ و در همه حال، عّزت 
كش��ور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حکيمانه 
و مصلحت جويانه و البّته از موضع انقالبی، مش��کالت 
قابل حّل خود را با آنان حل كند. در مورد آمريکا حّل 
هيچ مشکلی متصّور نيس��ت و مذاكره با آن جز زيان 

ماّدی و معنوی محصولی نخواهد داشت.

بیانیه »گام دوم انقالب« خطاب به ملت ایران
24 بهمن 97

مخاطب شمایید

 ١٥٠ هزار مصوبه شوراهای شهر 
با قوانين انطباق داده شد

سيدسلمان سامانی س��خنگوی وزارت كشور 
گزارش��ی از مصوبات ش��وراهای اسالمی شهر 
در دوره پنج��م ارائ��ه ك��رد و نوش��ت: در دوره پنجم 
فعاليت ش��وراها )از ش��هريور ۹۶ تاكنون( تعداد ۱۵۱ 
هزار و ۹۱۵ مصوبه توس��ط ۱۲۸۱ ش��ورای اس��المی 
شهر در سراسر كشور به تصويب رسيده است. تمامی 
مصوبات ب��ه منظور اطمينان از انطب��اق با قوانين در 
هيئت های تطبيق مورد بررس��ی قرار گرفته است. از 
كل مصوب��ات تع��داد ۱۲۹ هزار و ۹۵۸ مورد توس��ط 
هيئت ه��ای تطبيق تاييد ش��ده و تع��داد ۲۱ هزار و 
۹۵۷ مصوبه مورد اعت��راض هيئت های مذكور واقع و 

نهايتاً درجهت انطباق با قوانين بازنگری شده است.

سیاست مجازی

آگهى مناقصه 97/23  يك مرحله اى                         
اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين در نظر دارد  موارد مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكاران واجد شرايط و تعيين صالحيت شده 

واگذار نمايد.
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد)به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: 1397/11/27

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 14 روز شنبه  مورخ 1397/12/11

زمان بازگشايى پاكت ها  : ساعت 9 صبح  روز يكشنبه  مورخ 1397/12/12
آخرين مهلت تحويل پاكت (الف) به صورت حضورى ساعت14  روز چهارشنبه مورخ 1397/12/11 به آدرس ذيل ميباشد.

 متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند براى دريافت اطالعات بيشتر به نشانى قزوين-انتهاى بلوار نوروزيان پشت صداوسيما- اداره كل راه شهرسازي استان قزوين
 اداره پيمان  و رسيدگى مراجعه و يا با شماره تلفن 33659474-028 تماس حاصل نمايند.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/پروفايل تامين كننده/مناقصه گر» موجود است.

نوبت اول : 97/11/27
نوبت دوم: 97/11/28

رتبه مورد نياز رديف 1  : رتبه 5 رشته ابنيه                                   

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين  

 دوم
نوبت وزارت راه و شهرسازي

اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

توضيحاتمبلغ تضمين (ريال)مبلغ برآورد (ريال)عنوان مناقصهرديف

تكميل ساختمان ، نگهبانى و ديواركشى مجتمع1
 فهرست بهاي ابنيه وتاسيسات برقى2/565/146/365130/000/000 فرهنگى دينى الوند

ومكانيكى سال1397

آگهي ارزيابي كيفي موضوع : مناقصه شماره62-97

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد خريد شيرآالت سماوري فوالدي را از  طريق انتشار آگهي (دو نوبت)  ) پيمانكاران  واجد صالحيت  را جهت تهيه فهرست 
كوتاه انتخاب نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد صالحيتي كه تمايل به شركت در اين ارزيابي كيفي را دارند ، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ97/11/27  
لغايت 97/12/6  به  پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به آدرس nttp://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد اريابي كيفي  پيشنهادات تكميل شده خود را 

پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا پايان وقت اداري  مورخ 97/12/18 به دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.
ضمناً زمان بازگشائي پيشنهادات  متعاقبا اعالم خواهد شد .

1-عنوان و مشخصات كلي پروژه : خريد شيرآالت سماوري فوالدي
2-مدت پيمان : 3ماه   تقويمي

3-مبلغ برآورد هزينه كار: 12,144,760,000ريال 
4-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل: 1,400,000,000ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير

الف- ضمانت نامه بانكي 
ب- واريزي وجه نقد به حساب 2174534802005بانك ملي شعبه بلوار كيو خرم آباد

5-محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مدديريت- شركت گاز استان لرستان- دبيرخانه  ، تلفكس : 0661-3200683 
6-پايه و رشته مورد نياز : دارا بودن رتبه و گواهي صالحيت مرتبط و معتبر

7-محل تامين اعتبار : منابع داخلي
8-مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

9-شرايط شركت كننده در فراخوان :
داشتن شخصيت حقوقي

تجربه كافي مرتبط
توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه

توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز
داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي

رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري
داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي

بازگشايي پاكات مالي (ج) منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.
10-داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد 

11-آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

نوبت دوم

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

مرزبندی درست بين دوست  ویژه و دش��من يک��ی از مصاديقی گ�زارش 
اس��ت ك��ه رهب��ر معظ��م انق��الب در معرف��ی و 
توصيه ه��ای گام دوم انقالب آن را مهم دانس��ته و 
به انقالبی  ه��ا تاكيد كردند و فرمودند كه بايد بين 
دوست و دشمن مرزبندی درست و دقيقی داشته 
باش��ند. اينکه همزمان با روزهای آغازين ورود به 
دهه پنجم انقالب اس��المی رهبر معظم انقالب در 
م��واردی ك��ه ب��رای جوان��ان و انقالبی ه��ا بيان 
می كنند، ضرورت مرزبندی با دش��من را نيز ذكر 
می كنند خود گواه اين امر اس��ت كه انقالبی گری 
با مماشات با دش��منان و نگاه ترديد به آنها جمع 

نمی شود. 
يعن��ی نمی توان ه��م خود را انقالب��ی و پيرو 
والي��ت فقيه دانس��ت و هم در مقابل كس��انی كه 
برای كشورت نقشه می كش��ند و بی مهابا از تغيير 
رژيم حکومتت حرف می زنند فرش قرمز پهن كرد 
و برايش��ان لبخند زد. نمی ش��ود انقالبی بود و به 
جای تالش برای رضايت مردم به نمايندگانش��ان 
توهين كرد، منتقدان را با اسامی نامناسب خطاب 
كرد و به روی دش��منی كه مرزها و جمهوريتت را 

نشانه رفته لبخند زد. 
اين سخنان گهربار نشان می دهد كه ضروری 
اس��ت انقالب��ی همانقدر ك��ه با دوس��ت مهربان 

و صميمی اس��ت بايد با دش��من و كفار با ش��دت 
برخورد كرده و مرزبندی مش��خصی با دش��منان 
داشته باش��د. شايد بهترين نمونه آن در مسئوالن 
انقالبی م��ان خالصه می ش��ود، مس��ئوالنی كه در 
ابتدای خدمتش��ان در نظام جمهوری اس��المی به 
قانون اساس��ی سوگند می خورند حتما بايد بدانند 
كه برای رسيدن به آرمان های انقالب تالش كرده 
و در آن مسير بايد گام بردارند، حتما می دانند كه 
بايد برای مطالبه حق��وق ملت از بيگانگان محکم 
ايس��تاد. مسئوالن بايد بدانند كه نه از حقوق افراد 
هموفيلی  در قبال تزريق خون آلوده فرانسوی بايد 
گذشت نه از غرامتی كه عراق در جنگ هشت ساله 
به ما تحميل كرد و نه از منافع ملی ای كه در تعهد 
برجام ناديده گرفته شد، هم بايد غرامت تانک هايی 
ك��ه انگليس پول هايش را گرفته و نداده س��تاند و 
هم سرنوش��ت اموال بلوكه شده مان را در امريکا و 
اروپا مشخص كرد. هم غرامت كرسنت را گرفت و 
هم پژو و توتال را و از هيچ يک از حقوقمان دس��ت 
نکشيد. مسئوالن می دانند كه اگر در مسير احقاق 
حقوق ملت و مرزبندی با دشمن قصوری از سوی 
مس��ئولی رخ دهد ملت انقالبی حق طبيعی ش��ان 
اس��ت كه بخواهند قصوركننده را براساس عامدانه 
و يا ن��ا آگاهانه بودن قص��ورش جريمه كنند و به 

محاكمه كشانند.
اي��ن طبيعی اس��ت كه ملت از مس��ئوالن خود 
بخواهن��د كه مجموعه نيروهای معتق��د به انقالب با 
س��اليق و عقايد مختلف بايد در چارچ��وب اصول با 
يکديگر اتحاد و همکاری داشته باشند و مرزهای فکری، 

عقيدتی و ارزشی خود را با دشمن پررنگ كنند. 
اما سجاد اين موضوع را بسيار دقيق در احاديث 
توضيح داده و رهبر معظم انقالب نيز همين حديث 

ام��ام س��جاد)ع( را در درس خ��ارج از فقه خود در 
۱۶ ارديبهشت ۹۲ بيان كردند: »مبادا با گناهکاران 
همنشينی كنيد و به س��تمکاران كمک دهيد و با 
بزهکاران نزديک ش��ويد، از فتنه ايشان حذر كنيد 
و از ح��دود و ناحيه آن��ان دوری كنيد و بدانيد كه 
هر كس با دوس��تان خدا مخالفت كند و بجز دين 
خدا به دين ديگری ديندار ش��ود و به دستور خود 
جز دستور ولی خدا از روی خودسری رفتار كند در 
آتش س��وزانی درافتد كه می خورد بدن هايی را كه 
ارواحشان از آنها دور گشته و بدبختی بر آنها چيره 
ش��ده، اينان )گرچه در دنيا به صورت زنده اند ولی( 
مردگانی هس��تند كه ح��رارت آتش را درک نکنند 
و اگ��ر )به راس��تی( زنده بودن��د درد حرارت آتش 
را درک می كردند.ادام��ۀ مکتوِب ش��ريف حضرت 
سجاد)ع( خطاب به ش��يعيان است. با تدبّر و تأمّل 
در اينگونه روايات، نقش ائمه در يک رهبری كامل 
و دقيق بيشتر روش��ن می شود. مانند يک ديده بان 
مس��لّطی، تمام صحنه را مالحظه می كنند؛ جريان 
معرفت اهل بيت و اسالم اهل بيت اين جريان باريکی 
كه در الب��ه الی طوفان ِها و جريان ه��ای گوناگون، 
ِخوف اضمحاللش وجود دارد، اين را حفظ و تقويت 
می كنن��د، تمهيد می كنند و پيش می بَرند. آنچه تا 
امروز اين فکر و مکتب را زنده نگه داش��ته و روز به 

روز توسعه داده است.
می فرمايد: با گناهکاران همنش��ينی نکنيد! به 

س��تمگران كمک نکنيد! با فّساق همراهی نکنيد! 
اين دس��تور، در آن فضای اختناق��ی كه در زمان 
امام س��جاد)ع( وجود داشته است، معنای خاصی 
می دهد. عضی از فّساق خدمت حضرت می آمدند، 
س��ؤال می كردند، حضرت هم جواب مسئله آنها را 
می دادند. در اين ترديدی نيس��ت. مراد اين است 
ك��ه در آن جامعه اختناق، در آن فِضای فش��ار و 
محاص��ره همه جانبه ش��يعه و پي��روان اهل بيت، 
شيعه بايد راه خود را بشناسد، مرزبندی خودش را 
گم نکند، مس��ألۀ مرزبندی هميشه هست. در يک 
جامعۀ اختناقی، مرزبندی به نحوی است، در يک 
جامعۀ يِد ُعليا و سلطۀ گفتمان دين مثل جامعۀ ما، 
مرزبندی به نحو ديگری است. می خواهد بفرمايد: 
مرزبن��دی را فرام��وش نکنيد! راه را گ��م نکنيد! 
اگر م��رِز خودتان را با مخالفانتان، با دش��منانتان 
نش��ناختيد، اين مرز كمرنگ ش��د، دو اش��کال به 
وجود می آي��د: يکی اينکه آنها وارد منطقۀ ش��ما 
می ش��وند، يعنی نفوذ. دّوم اينکه شما وارد منطقۀ 
آنها می ش��ويد، يعنی انحالل. اين توصيه ای كه ما 
هميشه در اين سال های بعد از انقالب، به خصوص 
بعد از رحلت امام)رضوان اهلل عليه( به همۀ افرادی 
ك��ه در عرص��ۀ فعاليت های سياس��ی و اجتماعی 
حض��ور دارند و فعالند، هميش��ه ب��ه اينها توصيه 
می كرديم، اين بوده: همه نوع فعاليت بکنيد، همه 
نوع تالش بکنيد، همه جا سر بزنيد، ولی مرزبندی 

را فرام��وش نکني��د! غفلت از مرزه��ا نکنيد! مثل 
مرزهای جغرافيايی، در مرزه��ای جغرافيايی يک 
ديوار بتونی كه نکش��يدند كه كس��ی از اين طرف 
نتوان��د آن طرف ب��رود، از آن ط��رف نتواند بيايد. 
گاهی كسانی هم آن طرف می روند، كسانی هم از 
آن طرف اينجا می آيند، لکن با حساب و كتاب. اگر 
عالئم مرزی از بين رفت، نابود شد، شما غفلتا خود 
را در س��رزمين دشمن يا بيگانه مشاهده می كنيد، 
حض��ور در آنجا پيدا می كنيد بدون اينکه خودتان 
بخواهيد! يا بيگانه يا دش��من داخل سرزمين شما 
می ش��ود، بدون اينکه اجازه گرفته باشد. مرزهای 
عقيدتی، مرزهای نظری، مرزهای سياس��ی، از اين 
قبيل اس��ت. فقرۀ بعدی حديث، اش��اره به كسانی 
است كه تس��لّط سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی و 
همه جانبه بر جامعه داشتند. می فرمايد: آن كسی 
ك��ه از فرمان امام و ولّی خدا س��ر باز می زند، قبل 
از اينکه ب��ه آتش دوزخ گرفتار بش��ود، در همين 
جا در يک آتش��ی است؛ فی ناٍر تلَتِهب، آتش دارد 
او را می س��وزاند، لک��ن حس نمی كن��د! اين آتش 
جسم های بی جان را، جسم های بی تعّقل را، انسان 
های مُرده را می س��وزاند. مُرده اند، سوزندگِی آتش 
را ح��س نمی كنند! در حالی كه به ظاهر زنده اند، 
راه می روند. اين، همان آتش��ی است كه تجّسمش 
در آن نش��ئۀ ديگر، به آن شکِل معروفی كه قرآن 

كريم و روايات، ناطق هستند، درمی آيد.«
بر اين اساس است كه معتقديم انقالبی واقعی 
بايد فهم دقيقی از اش��داء علی الکفار را كه در قرآن 
ذكر ش��ده است را داش��ته و مرز خود را با دشمن 
مش��خص كن��د، نکته ای كه رهبری ه��م آن را به 
درس��تی و با تيزهوش��ی در ورود ب��ه دهه پنجم 

انقالب بيان كرده اند.

خط قرمزی که باید روشن و صریح باشد؛

فهمانقالبیاشداءعلیالکفار

همه برای بدرقه 27 شهید مدافع وطن آمدند؛
افشاگری علیه پاکستان و آل سعود

ادامه از صفحه اول
سرلش��کر صفوی با اش��اره به اينکه نيروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ايران سركوب عامالن اين حمالت تروريستی را حق خود 
می دانند گفت: نيروهای مس��لح مقتدر جمهوری اس��المی ايران و 
نيروی زمينی س��پاه، ح��ق خود می دانند كه ب��رای دفاع و امنيت 
مرزهای ايران و س��ركوب عامالن اين تروريست های جنايتکار به 
رسالت انقالبی خود عمل كنند. ما می خواهيم با كشورهای همسايه 
روابط حسنه داشته باشيم و ناامنی در منطقه را به سود آمريکايی ها 
و صهيونيست های جمع شده در كنفرانس ورشو می دانيم. البته ملت 
بزرگ ايران و سپاه پاسداران قدرتمند و خانواده های شهيدان مظلوم، 
پاسخ كوبنده و متناسب را در زمان مقتضی به تحريک كنندگان و 

مجريان دست نشانده اين حادثه تروريستی خواهند داد.

عربستان و امارات بدانند صبر ایران به سر آمده است
فرمانده كل س��پاه پاس��داران نيز اظهار داش��ت: دش��منان 
جمه��وری اس��المی ايران يکی دو تا نيس��تند، دش��منان حق و 
دشمنان اسالم امروز برای جلوگيری از پيشرفت ايران اسالمی و 

ايجاد ناامنی در كش��ور بسيج شده اند و همه نيروهای امنيتی در 
سراسر كشور مشغول مبارزه با اين توطئه ها هستند.

سرلش��کر محمدعلی جعفری افزود: در جنوب شرق كشور به 
عنوان يکی از مناطق ماموريتی س��پاه پاس��داران از حدود ۹ سال 
قبل اين ماموريت به س��پاه واگذار شد و اقدامات گسترده ای برای 
انسداد مرز و ايجاد امنيت در اين منطقه انجام شده است كه لشکر 

۱4 امام حسين)ع( از جمله نيروهای فعال دراين منطقه است.
وی تصري��ح ك��رد: در چن��د س��ال اخي��ر برنامه ريزی های 
كش��ورهای مزدور منطقه به ش��دت ب��ه دنبال ايج��اد ناامنی با 
عمليات های انتح��اری بودند، فرزندان ش��ما و نيروهای امنيتی 
اما اجازه ندادند كه در پاس��گاه های مرزی مشکلی برای مرزبانی 
ايجاد شود و اكثر اين پاسگاه ها دژی مستحکم هستند كه عناصر 
ضد انقالب در چند س��ال اخير به اين پاس��گاه ها حمله كرده اما 

شکست خورده و به عقب برگشته اند.
وی با اش��اره به تالش دش��من برای ايجاد ناامنی خاطرنشان 
كرد: دش��منان به دنبال شکس��ت ها و ناتوانی خ��ود به دنبال اين 
بودند كه با انجام عمليات های انتحاری در عمق استان سيستان و 
بلوچستان و در جاده خاش به زاهدان كه كيلومترها از مرز فاصله 
داشت ايجاد ناامنی كنند، اين عناصر بعد از چند تالش متعدد اين 
عمليات را انجام دادند، اين در حالی است كه سال گذشته حداقل 

۶ يا ۷ عمليات انتحاری دشمنان در اين منطقه خنثی شد.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: آنچه كه ملت 
ما بايد بداند اين اس��ت كه نيروهای امنيتی سپاه، بسيج و نيروی 
انتظامی جان بر كف آمده عمق بخشی به امنيت مرزها هستند و 

به ياری خداوند انتقام خون اين شهدا را خواهند گرفت.
وی تصريح كرد: آنچه كه مس��ئوالن عزيز كش��ور ما به ويژه 
رئيس جمهور اش��اره كردند اين است كه از اين پس نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ديگر مالحظات قبل��ی را انجام نخواهد داد و 

برای انتقام خون اين عزيزان مستقيم وارد عمل خواهد شد.
سرلشکر جعفری با بيان اينکه سئوالی كه از كشور مسلمان و 
همسايه ما پاكستان وجود دارد اين است كه چرا ارتش پاكستان 
و س��ازمان اطالعاتی و امنيتی اين كش��ور ب��ه اين گروهک های 
تکفيری پناه می دهد، تصريح كرد: ما اين سکوت را نوعی حمايت 
از اي��ن گروهک می دانيم، دولت و ارتش و س��ازمان اطالعاتی و 

امنيتی پاكستان بايد در اين رابطه پاسخگو باشند.
وی خاطرنش��ان كرد: س��ازمان اطالعاتی و امنيتی پاكستان 
بدون ترديد محل اختفا و برنامه ريزی های اين عناصر را می داند 

اما سکوت پيشه كرده است.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: آنچه 
ك��ه امروز در اين تجمع اعالم می كنيم اين اس��ت كه دولت های 
خائن عربس��تان و امارات بدانند صبر جمهوری اس��المی به سر 
آمده و نظام ما حمايت های مخفيانه ش��ما از جانيان انسان ستيز 

و گروهک های تکفيری را تحمل نخواهد كرد.
وی تصريح كرد: ما انتقام خون شهيدان خود را از دولت های 
عربس��تان و ام��ارات خواهيم گرف��ت و از رئيس جمهور و رئيس 
ش��ورای عالی امنيت ملی می خواهيم به دنبال وعده ای كه دادند 
دس��تان ما را برای اج��رای عمليات های انتق��ام جويانه بيش از 

گذشته باز بگذارند.
سرلش��کر جعفری بيان كرد: دولت پاكستان نيز بداند هزينه 
پناه دادن به گروهک های تروريستی را بايد بپردازند و هزينه اين 
اقدام برای آنها سنگين خواهد بود. وی ادامه داد: به قول امام)ره( 
به دش��منان خود می گوييم »بکش��يد ملت ما را، ملت ما بيدارتر 
می ش��ويد«، خون شهيدان در اين مسير الهی انقالب اسالمی به 
عنوان موتور حركت اس��ت و اثرگذاری خون ش��هيد در رابطه با 

استقامت و پايداری 40 ساله ملت ايران روشن و واضح است.
فرمانده كل س��پاه پاس��داران تصريح كرد: تمامی پاسداران، 
بس��يجيان و نيروهای امنيتی مصمم تر از گذشته و با عزمی راسخ 
آم��اده برقراری امنيت و انتقام گيری از دش��منان اس��الم و ايران 
اس��المی هس��تند. وی گفت: ما از ارواح طيبه همه شهدا به ويژه 
شهيدان عزيزن حادثه تروريستی سيستان و بلوچستان می خواهيم 
همه ما را در اين راستا ياری كنند، ما تاكنون با دعای مردم مومن 
و انقالبی و با انتظارات و خواس��ته ها و هدايت های ش��هيدان عزيز 

تاكنون مقاومت كرده ايم و اين راه الهی را ادامه خواهيم داد.


