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بودجهسال۹۸بهعنوانسندمالی،توسطدولتاجرامیشود
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد که دولت حتما از مصوبات مجلس 

که تبدیل به قانون می شود تبعیت کرده و آن را اجرا می کند.
حس��ینعلی امیری اظهار کرد: مصوبات مجلس برای دولت الزم االجرا است. 
دولت حتما از مصوبات مجلس که تبدیل به قانون می شود تبعیت کرده و آن را 

اجرا می کند. وی ادامه داد: یکی از این مصوبات بودجه سال ۹۸ بود، تغییراتی در 
مجلس در ارتباط با این بودجه صورت گرفته اس��ت، اما وقتی به قانون تبدیل ش��ده 

دولت تمام سعی خود را می کند تا به نحو احسن آن را اجرا کند.
امیری تاکید کرد: در دستور کار دولت ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۸ را داشته و داریم. 
ضمن اینکه از زمانی که آقای رئیس جمهور بودجه سال جاری را برای وزارتخانه ها ابالغ کرده 
آنها تکالیف خود را نس��بت به ابالغیه ها و دستورالعمل ها اجرا می کنند. بودجه سال ۹۸ به 

عنوان سند مالی، توسط دولت اجرا می شود.

خیابان پاستور
توضیحاتسردارتنگسیریدربارهکمکحشدالشعبیبهسیلزدگان

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: ۸ فروند شناور از سوی حشد الشعبی 
در امداد رسانی ها به کمک ما ارسال شد.

س��ردار علیرضا تنگس��یری افزود: فرماندهان نیروهای حشد الشعبی در زمان 
جن��گ تحمیلی در کنار ما و مقابل نیروهای بعثی جنگیدند، در امدادرس��انی به 

سیل زده های استان خوزستان، نیروهای حشدالشعبی نقش قابل توجهی داشتند و 
شناورهای آنان نیز قابل و کارآمد بود، کسانی که نسبت به  وجود نیروهای حشد الشعبی 

در خوزستان معترضند، یا ناآگاه  اند یا وابسته به بیگانگان. 
وی گفت: هرچه بیشتر در تحریم قرار بگیریم، صنعت داخلی کشور بالنده تر می شود، 
در نیروی دریایی سپاه، عموما تجهیزات و لوازم، تولید داخل است؛ دشمنان ما آنقدر احمق 
هستند که نمی دانند با افزایش فشار بر، ما بالنده تر می شویم و به سمتی می رویم که نیازمان 
به دست خودمان تأمین شود، تحریم ها تأثیری بر آمادگی و توان رزم ما ندارد.  تسنیم

پاسداران
بایدازحضورازآمریکاییهادرایرانترسید،نهعراقیها

یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد:  باید از حضور آمریکایی ها ترسید نه عراقی ها که برای کمک می آیند.
سیدحسین نقوی حس��ینی درباره حضور نیروهای حشدالشعبی در مناطق 
سیل زده و اعتراض برخی گفت: طبیعی است کمک کردن همسایگان در اولویت 

است و از قدیم و ندیم هم گفتند ارجحیت با همسایه است. با عراق در حال حاضر 
وس��یع ترین مراودات فرهنگی ،  اقتصادی و اجتماعی و بیش��ترین حجم توریست های 

مذهبی را داریم. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: نباید بگوییم چون ما با این کش��ور در 
جنگ بوده ایم چرا این ها برای زیارت به ش��هرهای مذهبی ما می آیند،  نفت می خرند و 

چرا ما اربعین به کشور آنها می رویم.
وی با اش��اره به اینکه ما در بحث مبارزه با تروریس��م به عراق کمک کرده ایم، گفت: 

زمانی به عراق کمک کردیم و امروز متقابال به ما کمک می کنند.  ایلنا

در حاشیه

مسائلپاکستان
ازمسائلعمومیمسلمیناست

مس��ائل پاکس��تان، از مس��ائل عمومی مسلمین و 
اهداف و مس��ائل اس��المی ما به هیچ وجه جدا نیس��ت. 
همیش��ه ارتب��اط مخصوصی بی��ن ملت ای��ران و ملت 
پاکستان بوده است؛ ان ش��اءاللهَّ روزبه روز هم این ارتباط 
مستحکمتر خواهد شد. در واقع ملت پاکستان و مخلصاِن 
از مس��لمانان پاکستان - مخصوصاً شیعیان - برای ملت 
ما در مس��ائل انقالب، یک وزنه و یک پشتوانه بوده اند. از 
اول انقالب همین طور بود، باز هم هست، و ان شاءاللهَّ بعد 
از این هم خواهد بود. در پاکس��تان، دشمنان اسالم هم 
نفوذ زیادی دارند. یک پایه و ریشه ی استعماری از دوران 
انگلیسیها در آن جا هست، که بعد هم به امریکاییها و به 
بقیه ی ایادی استکبار منتقل شده است. به همین خاطر، 
ضمن این که حرکت اسالمی در پاکستان، حرکت شکفته 
و شادابی هست، با معضالت پیچیده یی هم مواجه است؛ 
که شما آن معضالت را با همه ی وجودتان دارید در آن جا 
لمس میکنید. ما آن معضالت را از دور میبینیم؛ اما شما 
با گوشت و پوس��ت خودتان آنها را احساس میکنید. به 
نظر ما، مبنای کار هم ایجاد تفرقه اس��ت؛ همان ش��عار 
»تفرقه بینداز، حکومت کن«ی که انگلیسیها از اوِل ورود 
به شبه قاره طبق آن عمل کردند؛ البته در برهه یی بین 
مسلمان و هندو، در برهه یی بین مسلمان و سیک، حّتی 
در برهه ی��ی بین فَِرق مختلف هندو، و در برهه یی دیگر 
هم بین فَِرق مسلمین. انسان در تاریخچه ی شبه قاره، از 
قبل از استقالل، این را میبیند و متأسفانه تا امروز هم این 

معنا هست و در پاکستان این واضح است. 

بیانات در دیدار جمعی از شیعیان پاکستان
16 دی 70

مخاطب شمایید

آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله اي

 شماره 98/4/م

اداره کل راه آهن یزد

ول
ت ا
نوب

اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر بند الف ماده 11 آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی(به روش 
ارزیابی ساده) مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 

به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1.موضوع مناقصه: حمل ادوات خطی(حمل تراورس بتنى از بالك بادرود - مه باد  به ایستگاههاى سهیل، سرگز و بافق)

2.مدت و محل انجام : 3/سه  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه
3.مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 140,000,000(یکصد و چهل میلیون )ریال 

4.شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 1- ارائه تصویر برابر اصل شده تائید صالحیت در زمینه حمل ونقل از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و 
یا پروانه فعالیت از سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در زمینه موضوع فعالیت 2-ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار 

و رفاه اجتماعی الزامی است.
5.مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 14:00 روزیکشنبه مورخ 1398/02/08

6.مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 14:00 روزیکشنبه مورخ 1398/02/22
7.پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت 

در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  021-41934

م/الف96

همزمان با فرارسیدن دوم اردیبهشت ماه، سالروز تصویب  اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار سرلشکر بی�انی�����ه
پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:
بسم الل الرحمن الرحیم

فرارس��یدن "دوم اردیبهشت ماه" سالروز تأس��یس رسمی سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی - با تصویب اساسنامه این سازمان مقدس در شورای انقالب 
در س��ال 135۸ - و تالق��ی مبارک و معنادار آن با خجس��ته زاد روز حضرت 
ولی عصر)عج( که نوید بخش ظهور دولت کریمه و س��پاه مهدوی اس��ت، را به 
آحاد ملت ایران، به ویژه فرماندهان، مدیران و پاسداران سلحشور و والیتمدار 

این نهاد انقالبی و مردمی و خانواده های مکرم آنان تبریک عرض می نمایم.
بی شک در این هنگامه شورانگیز و باشکوه، بازگشایی کارنامه چهل ساله 
س��پاه و نقش آفرینی های سترگ و راهبردی آن که در عرصه های نیاز انقالب 
و ملت ایران و بلکه امت اس��المی سرنوشت ساز و س��ربلندی میهن عزیزمان 
در اقصی نقاط عالم را رقم زده اس��ت، در شرایط خطیر تاریخی حاضر به ویژه 
برای نسل جوان الهام بخش و منشأ جوشش، حرکت و مجاهدت آنان در دفاع 
از آرمان ها و ارزش های انقالب اس��المی و ش��هیدان گرانقدر و تضمین پیش 

روندگی کشور به سمت قله های رفیع پیشرفت و اقتدار خواهد بود.
بالندگی و تابندگی ای��ن نقش ها در صحنه تحوالت و رخدادهای داخلی 

و منطقه ای، به ویژه در هش��ت س��ال دفاع مقدس و مقابل��ه با ضد انقالب و 
م��زدوران اس��تکبار جهانی و نی��ز حمایت ها و همراهی ب��ا جبهه مقاومت 
اسالمی در شکست داعش و تروریسم تکفیری در عراق و سوریه و در عرصه 

جنگ های نیابتی و همچنین مشارکت و ایفای نقش در حوزه سازندگی، 
محرومیت زدایی و مردم یاری در ابعاد گوناگون که محصول "ایمان"، 

"اخالص"، "معنویت"، "بصیرت"، "روحیه جهادی" و "انقالبی گری" 
در این نهاد ممتاز و پیشتاز است، از یک سو خرسندی و مباهات 
ملت ایران و جبهه انقالب اسالمی را فراهم آورده است و از سوی 
دیگر حقد، حسد و عصبانیت جبهه دشمن، به ویژه رژیم پلید و 

جنایت پیشه آمریکا را سبب شده است.
حافظ��ه تاریخی مل��ت ای��ران گواهی می دهد، س��پاه 

در چارچ��وب دکتری��ن دفاعی جمهوری اس��المی در پاس��خ 
به تهدیدات برخاس��ته از گزینه ها و س��ناریوهای دش��من تاکنون 

با واکنش های مناس��ب، منعط��ف و منطبق بر الزام��ات، واقعیات و وضعیت، 
توانس��ته اس��ت عالوه بر بازتولید مؤلفه های" قدرت ملی " و استحکام بخشی 
به " س��اخت قدرت" ظرفیت های الزم در عرصه منطقه ای را شناس��ایی و با 
شکس��ت 40 س��اله اتاق های فکر آمری��کا و متحدان کاخ س��فید، با اقتدار و 

گام های استوار قدرت منطقه ای ایران اسالمی را نهادینه سازد.
این نهاد مقدس در هم افزایی با س��ایر نیروهای مسلح، عالوه بر پاسداری 
از حریم "اس��تقالل"، "تمامیت ارضی" و " امنیت ملی"، با دیده بانی و برآورد 
محیط امنیتی پیرامونی و خنثی س��ازی ترفند های بازیگران آشوب س��از و پر 
هزین��ه کردن اقدامات ضدایرانی آنان، همواره نظام ظالمانه س��لطه جهانی را 
هوش��مندانه به چالش کشیده اس��ت و موفقیت و سربلندی خود و کشور در 
این عرصه را موجب عصبانیت ش��یطان بزرگ و اتخاذ تصمیم های احمقانه و 

زشت آمریکایی ها قرار داده است.
خ��دای بزرگ را ش��اکریم که به برکت نعمت وجودی "ارتش��ی مکتبی" 
و "س��پاهی انقالبی"، نیروهای مس��لح ما "حصار امنی��ت" و مایه اطمینان و 
آرامش خاطر ملت ایران هستند و در طول تاریخ انقالب اسالمی از جمله در 
روزها و هفته های اخیر با حضور مس��ئوالنه و خدمات متواضعانه و پیشتازانه 
خود در امداد رسانی به سیل زدگان، جلوه های ماندگار، تابناک و درس آموز از 

"خدمت" و "فداکاری" برای مردم را ثبت کردند.
اینجانب با تجلیل از مقام ش��امخ شهیدان گرانقدر و تاریخ ساز "سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی" و پاسداش��ت مجاهدت های افتخار آمیز و 
جاودان��ه این نهاد مردم��ی و انقالبی، اقدام اخی��ر آمریکایی ها در قرار 
دادن س��پاه در زمره سازمان های تروریستی جهان که بر خالف قوانین 
رس��می و ُعرفی بین المللی صورت پذیرفته اس��ت را بار دیگر محکوم 
و آن را ناش��ی از "عصبانی��ت" و "بن بس��ت راهب��ردی" آنان در 
مواجه��ه با اقت��دار، صالبت و قدرت معن��وی و بازدارنده ایران 
قلمداد و اطمینان دارم این "تهدید" عقیم و تصمیم شکست 
خ��ورده به فرصتی برای ارتق��ای "محبوبیت" و "مرجعیت" 
س��پاه در مبارزه واقعی با تروریسم و ایفای نقش های نوین 
تعیین کنن��ده برای ارتق��ای اقتدار و عزت مل��ی ایرانیان و 
جهان اس��الم و "افول دش��من محتضر"، تح��ت منویات و 
تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت 

امام خامنه ای)مدظله العالی( تبدیل خواهد شد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح مطرح کرد؛
شکست ۴0 ساله اتاق های فکر آمریکا در مقابل سپاه

ادامه از صفحه اول
این مقام پاکستانی سپس به تهران رفت و ضمن 
دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، با عده ای 
از تجار و بازرگانان نیز جلس��اتی برگزار کرد. در این 
سفر مهم، »اسد عمر« وزیر اقتصاد و دارایی، »شیرین 
م��زاری« وزیر فدرال در امور حقوق بش��ر، »فهمیده 
میرزا« وزیر ف��درال در امور هماهنگ��ی بین ایالتی، 
»س��یدعلی حی��در زی��دی« وزی��ر ف��درال در امور 
دریانوردی، »سیدذوالفقار بخاری« مشاور نخست وزیر 
در امور پاکستانی های مقیم خارج، »عبدالرزاق داود« 
مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی، سرمایه گذاری، 
صنای��ع و تولید، و منس��وجات، و ش��ماری دیگر از 
اعض��ای عالی رتبه کابینه عمران خان، نخس��ت وزیر 

پاکستان را همراهی می کنند.

سیاستهایعمرانخان
ب��رای بررس��ی فصل جدی��د م��راودات ایران و 
پاکس��تان ش��اید بهتر باشد ابتدا نخس��ت وزیر تازه 
را بیش��تر بشناس��یم، بر این اس��اس باید نوشت که 
ش��اید برای قض��اوت درباره سیاس��ت های خارجی 
عمران خان زود باش��د، اما اظهارات او در این باره در 
نطق پیروزی اش تا اندازه ای نشان می دهد جنبه های 
آرمان گرایی او بر جنبه های واقع گرایی اش غلبه دارند، 
به عنوان نمونه، عمران خان اگرچه مدینه فاضله پیامبر 
اکرم را آرمان شهر خود می داند، اما معتقد است الگوی 

قانون گذاری در پاکستان باید غرب باشد. 
همچنین عمران خان امیدوار اس��ت هم زمان با 
ایران، چین، افغانستان و هند، با آمریکا و عربستان 
نیز روابط حسنه داشته باشد. اگرچه شاید این کار 
غیرممکن نباشد، اما باید دید قهرمان سابق کریکت 
پاکستان چگونه می خواهد از پس این کار بر بیاید. 
اولین نشانه از شکست عمران خان در تأسیس مدینه 
فاضله در پاکس��تان، موضع گی��ری وی درباره رژیم 
سعودی بود. نخس��ت وزیر جدید پاکستان که پس 
از قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد سعودی در 

ترکیه توسط رژیم سعودی با چالشی بزرگ مواجه 
ش��ده بود، اعالم کرد به خاط��ر بحران اقتصادی در 
کش��ورش ترجیح می ده��د روابط حس��نه با رژیم 
س��عودی را در اولویت قرار دهد، چون »پاکس��تان 
نمی توان��د به خاطر قتل خاش��قجی س��عودی ها را 
از خ��ود براند.« اما او که اولین س��فر خارجی خود 
را به مقصد عربس��تان انجام داد، ن��ه تنها یک روز 
را به افتخار ولیعهد س��عودی در کش��ورش تعطیل 
رس��می اعالم و یک اسلحه با روکش طال به محمد 
بن س��لمان هدیه کرد، بلکه ش��اهد اعطای »نشان 
پاکس��تان« )باالترین نش��ان غیرنظامی پاکستان( 

توسط رئیس جمهور »عارف علوی« نیز بود. 
با این همه، عمران خان به برقراری روابط حسنه 
با تهران هم اعتق��اد دارد و از مخالفان تحریم های 
آمریکا علیه ایران است. هرچه باشد، یکی از افرادی 
ک��ه عمران خان در کت��اب خاطراتش تحت عنوان 
»پاکس��تان: ی��ک تاری��خ ش��خصی « می گوید در 
جوانی با او آشنا شده و او را الگوی خود قرار داده، 
علی شریعتی اس��ت. به عالوه، محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، اولی��ن مقام خارجی ای بود که 
پس از آغاز نخست وزیری عمران خان به اسالم آباد 
س��فر کرد. بر همین اساس نش��انه های مثبتی نیز 
در رواب��ط دوجانبه وج��ود دارد و امید می رود تیم 
دیپلماس��ی کش��ور بتواند با قهرمان سابق کریکت 
پاکس��تان مذاکره کرده و او را وارد تیم خود کنند. 
هرچه باشد بعد از سرنوشت نافرجام برجام، اصالح 
و تقویت روابط با همس��ایگان می تواند گام مهمی 
در جهت به جا ماندن »میراث دیپلماسی« از دولت 

تدبیر و امید در کشور باشد.

چراسفرنخستوزیرپاکستان
بهایرانمهماست؟

ام��ا بای��د دید که چرا این س��فر نخس��ت وزیر 
پاکستان به ایران مهم استف برای فهم اهمیت این 
سفر می توان به سخنان پیرمحمدمالزهی کارشناس 
مسائل ش��به قاره و هند و پاکستان استناد کرد که 
معتقد است: »بن سلمان وقتی در منطقه قراردادهای 
کالن می بندد، به عنوان مثال به پاکستان قول یک 
پاالیش��گاه بزرگ در گوادر را می دهد به این معنی 
اس��ت که این پاالیشگاه ده میلیارد دالری از دریای 
عمان، خط لوله نفت و گاز حوزه عربی خلیج فارس 
را به بندر گوادر می کشد و به خط و لوله چینی ها 
در کاش��غر متصل می کند. معنی این کار این است 
ک��ه ایران را دور می زند یعنی همان خط لوله صلح 
که عمال از کارایی افتاده است. این طرح، عربستان 
سعودی را در موقعیتی قرار می دهد که هم در هند 
و هم در پاکس��تان سرمایه گذاری کالن کند. پس 
اینجاس��ت که ما باید به فکر بهبود روابط با هند و 
پاکستان باشیم تا عربستان این وضعیت را بیشتر از 
آنچه که هست برای ایران بدتر نکند و متعاقب آن 
چابهار از دست نرود.اقدام همزمان ایران و پاکستان 
برای توس��عه بنادر چابهار و گوادر با هدف توس��عه 
اقتصادی دو کشور که با توجه به شرایط و موقعیت 

منطقه، دو بندر راهبردی به شمار می روند.«
این موضوع می تواند جزو مراودات و گفت وگوی 
سیاسی تهران - اسالم آباد قرار گیرد به عالوه اینکه 
در موضوع امنیت مرزی یکهزار کیلومتری میان دو 
همس��ایه که باید مرز صلح و دوس��تی باشد، بدون 
تردید از جمله مهم ترین موضوع های مورد گفت وگو 

در جریان س��فر عمران خان به تهران خواهد بود و 
قطعا در دیدارهای دو گفت و گو تمهیداتی برای مهار 
تروریست ها و امن تر ش��دن مرزها صورت گرفته و 
عمران خان وعده های��ی در این زمینه نیز به تهران 
خواهد داد تا ش��اید بش��ود به جای دیوار کشیدن 
بین دو کش��ور که قطعا مرز را امن می کند، راه های 

جایگزین برای مهار تروریست ها یافت.
موضوع امنیت زمانی بیشتر از قبل میان دو کشور 
پررنگ ش��د که همزمان با س��الروز پی��روزی انقالب 
اسالمی در ۲۲ بهمن سال ۹۷ همزمان با سفر مقامات 
سعودی به پاکستان منطقه سیستان و بلوچستان با 
هدف نیروهای قدس سپاه مورد حمله تروریستی قرار 
گرفت و این مس��اله سبب تنش لفظی میان مقامات 
ایران و پاکس��تان شد. بر همین اساس اتنظار می رود 
ایران که همواره حسن همجواری و تالش حداکثری 
برای تامی��ن امنیت مرزها با همه همس��ایگان را در 
فهرس��ت سیاس��ت های اصولی خود داشته است، بار 
دیگر از طرف پاکستانی بخواهد تا با تالش مضاعف و 
همکاری مطلوب تر با نهادهای ذیربط طرف ایرانی، مانع 
از تحقق توطئه های طرف های ثالثی ش��وند که قصد 
دارند با برهم زدن آرامش مرزها، در مس��یر بی انتهای 

دوستی دو ملت و دو کشور سنگ اندازی کنند.
ب��ا وجود تم��ام فراز و نش��یب ه��ا در روابط 
۷0 س��اله ایران و پاکس��تان که بخش��ی از آن بنا 
به دالیل خاص منطقه ای، ش��رایط مرزی و تالش 
ناکام برخی طرف های ثالث برای س��ایه افکندن بر 
مناس��بات برادرانه دو همسایه، غیرقابل اجتناب و 
البته قابل اغماض اس��ت، اما در طول این سالیان 
متمادی، هرگز خللی در روابط خوب همسایگی و 

حسن همجواری دو کشور ایجاد نشده و ملت ها و 
حکومت های دو کش��ور، صرف نظر از اینکه کدام 
ش��خص، حزب یا دولت در راس کار بوده، همواره 
بر ریل تقویت دوس��تی حرکت کرده اند. بر همین 
اس��اس انتظار می رود این رویه در مراوده جدید با 

کاپیتان ادامه یافته و شرایط را بهبود بخشد.

عمران خان زائر امام رضا)ع(، میهمان تهران؛

ور وعده»کاپیتان«برایمهارتروریستها نامه خانواده شهدای تر
یر پاکستان به نخست وز

خانواده شهدای ترور کشور خواستار 
مرزهای  به  پاکستان  اهتمام  و  توجه 
از ورود  برای جلوگیری  جنوب غربی خود 

تروریست ها به خاک ایران شدند.
است:  آمده  نامه  این  از  بخشی  در 
در  مهم  مؤلفه های  از  یکی  مرزی  امنیت 
و  است  آن  با  مبارزه  و  تروریسم  کنترل 
حاصل  کشورها  همکاری  با  جز  مهم  این 
نمی شود. متأسفانه در سال های اخیر، فارغ 
از پدیده قاچاق مواد مخدر، حضور گروه های 
به امنیت مرزی دو  تروریستی افراط گرا 
کشور لطمه وارد کرده است و جان صدها 
تن از شهروندان و مرزبانان ایرانی را گرفته 
از  با استفاده  است. گروه های تروریستی 
وضعیت موجود و عدم کنترل جدی مرزها، 
هر ازگاهی با ورود به خاک ایران و انجام 
عملیات خرابکارانه و ترور، آزادانه به آن 
سوی مرز باز می گردند. این حرکت چندین 
سال است که به طور مستمر ادامه یافته 
است و متأسفانه تاکنون اقدامی جدی از 
سوی اسالم آباد برای مقابله با آن صورت 
یک  اهتمام  و  توجه  قطعا  است.  نگرفته 
سویه به مسأله امنیت مرز ایران و پاکستان 
کافی نیست و این مسأله توجه الزم و جدی 

دولت شما را نیز می طلبد.
بنیاد هابیلیان – خانواده شهدای 
ترور ایران 

نمای نزدیک


