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حدیث روز

www.siasatrooz.ir

امام رضا)ع(: مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او آسوده 
باشند و از ما نیست آن که همسایه اش از شّر او در امان نباشد.

 مخبر: تا پایان پاییز برای کل ایران
 واکسن کرونا تولید می کنیم

رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( با اشاره به ظرفیت داخلی برای تولید واکسن 
کرونا،گفت:ظرفیــت تمام نخبــه گان ایرانی برای 

تولید واکسن کوو ایران برکت به کار گرفته شد.
محمد مخبر  دزفولی در حاشیه بازدید رئیس مجلس 
شورای اســامی از شرکت تولید واکسن کوو ایران 
برکت با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی )ره( از ابتدای شــیوع کرونا وارد  با تولید 
ماســک و دیگر اقام مورد نیاز کشــور در شرایط 
تحریمی وارد میدان شــد، اظهار داشت: در تولید 
واکسن کار بسیار جدی و فنی زیادی انجام شد. وی 
افزود: ظرفیت های نخبه کشــور برای تولید واکسن 
به کار گرفته شد و از 6 مسیر کار تولید واکسن را با 
حمایت از نخبگان دنبال کردیم. رئیس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( با بیان اینکه همه 
مسیرها تولیدی که برای واکسن دنبال شد در حال 
حاضر به کشت انسانی رسیده است، بیان کرد: تمام 
تســت های انسانی واکسن کرونا  داخلی انجام شده 
 و این واکســن های تولید داخل از مزیت های باالیی 
به نسبت دیگر واکســن های تولید شده برخوردار 
اســت. وی با بیان اینکه به نظرمن ما می توانیم تا 
پایان پاییز کشــور را کاما از لحاظ واکسن تامین 
کنیم ، ادامه داد: این واکسن با قابلیت هایی که دارد 
می تواند به کشورهای همسایه که متقاضی هستند 
صادر شود. مخبر با اشاره به اینکه در توزیع واکسن 
هیچ دخالتی نداریم، بیان کرد: هدف ما فقط تولید 
و رفــع نیازمند داخل اســت و در این زمینه تمام 

تاش خود را انجام می دهیم.

سیاست خارجی و دولت جدید

نظام این اجازه را بــه دولت کنونی داد تا برای لغو 
تحریم ها به توافق برسد اما همانگونه که دیده شد، 
برجام نتوانســت حق لغو شــدن تحریم ها را برای 
ایران به نتیجه برساند چرا که ضعف هایی در روند 
مذاکرات و توافق وجود داشــت. چارچوب ها، خط 
قرمزها و شــروط ایران در جریان مذاکرات رعایت 
نشــد و اکنون که دولت تغییر پیــدا خواهد کرد، 
تضادی به برجام وجــود ندارد بلکه رعایت اصول و 
منافع ایران اســت که باید پیگیری شود. برجام اگر 
منافع ایران را تأمین کند، دولت بعدی برای احیا و 
اجرای آن اقدام خواهد کرد اما اگر قرار بر مذاکرات 
فرسایشی باشــد، قطعاً نمی توان برای رسیدن به 
آن هزینه کرد و فرصت های دیگر را از دســت داد.
مشکل در این دیدگاهی که وجود دارد این است که 
اعتقاد دارند تنها راهکار برای برون رفت از شــرایط 

موجود در به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام است.
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آگهی مناقصه

اداره کل بهزیستی استان اردبیل

اداره کل بهزیستی استان اردبیل در نظر دارد خدمات مرکز 
جامع درمان و بازتوانی معتادین نجات را واگذار نماید . 

عالقمندان به سامانه تدارکات دولت مراجعه نماید.

آگهی ابالغ رای قابل پژوهش

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان )شعبه 1)
 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

علی  آقای  جناب  مدنی،  دادرسی  آئین   73 ماده  استناد  به 
»اخراج  مجازات  به  محکومیت  دلیل  به  شما  پرونده  لکزیان، 
فرهنگی،  میراث  وزارت  بدوی  هیأت  در  متبوع«  دستگاه  از 
گردشگری و صنایع دستی مطرح، با توجه به عدم  دسترسی، 
بار  یک  فقط  مدنی  دادرسی  آئین   73 ماده  موجب  به  مراتب 
جهت اطالع شما آگهی می شود. چنانچه پس از 30 روز از درج 
علی  بلوار  بندرعباس،  هرمزگان،  نشانی  به  دفاعیه  آگهی  این 
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرودگاه،  راه  سه  )ع(  ابیطالب  بن 
تسلیم  کارگزینی  و  اداری  امور  ـ  دستی  صنایع  و  گردشگری 
به  رسیدگی  قانون  اجرایی  نامه  آیین   18 ماده  طبق  ننمایید، 

تخلفات اداری عمل خواهد شد. 
شناسه آگهی 1152227              م الف/ - 1

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک نوبتی

اصغر بهنام زاده -  مدیریت شهرداری منطقه یک قزوین 

     شهرداری  منطقه  1

قزوین  شهرداری  یک  منطقه  محترم  مدیریت   1400/03/31 مورخ  د/1400/1   /136 شماره  دستور  برابر  میرساند  استحضار  به  بدینوسیله 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه آماده سازی دانش و ناصرآباد تا ساعت 17 روز جمعه مورخ 1400/04/04 افزایش میابد. سایر موارد ذکر شده 
در آگهی و اسناد مناقصه برابر روال قبل بوده و مشخصات تمامی اسناد میبایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir دریافت و بارگزاری گردد. متقاضیان  می توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

اینترنتی فوق مراجعه نمایند.
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه 
پرداخت تضمین شرکت در مناقصه - انصراف از شرکت در مناقصه -  ارسال پیشنهاد قیمت - بازگشایی پاکات -  اعالم به برنده - پذیرش 

برنده بودن - پرداخت تعرفه سامانه و ... در بستر سامانه می باشد.
پاکات »الف« و »ب« و »ج« می بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه )پاکت«الف«( مندرج در اسناد به دبیرخانه 

مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.         تلفن تماس  33228888 - 33227175  
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهي مناقصه عمومی

         شهردار اقبالیه  - غالمرضا فرجی

ت دوم
نوب

اقبالیه به شماره 5/97/ش مورخ  شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر 
1400/03/03 نسبت به خرید و حمل مصالح آسفالت شهر اقبالیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام 
تدارکات دولت  به سامانه  اسناد مناقصه  انتشار آگهي جهت دریافت  ازتاریخ  توانند  لذا شرکتهای واجدالشرایط می  نماید. 
الکترونیک )سامانه ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد فراخوان ده روز پس از آخرین مهلت 

دریافت اسناد فراخوان می باشد. 
1-  هزینه آگهي )هر چند نوبت( بر عهده برنده فراخوان مي باشد .

2-  شهرداري در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار مي باشد .
3- واریز مبلغ 500/000/000 ریال سپرده شرکت درفراخوان  به حساب جاري 0106395281003 بانک ملی شعبه اقبالیه یا 

ضمانت نامه بانکي 
4- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید .

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است.
نوبت اول:1400/3/26      نوبت دوم:1400/4/2      

محافظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است

 فراخوان مناقصه عمومی شماره  ۲۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۵  یک مرحله ای 
واگذاری برون سپاری بخشی از خدمات امور مشترکین شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

ت دوم
نوب

مناقصه  طی  را  خود  مشترکین  امور  خدمات  از  بخشی  دارد  نظر  در  کرمانشاه  ای  منطقه  آب  شرکت 
و  ،کار  ،رفاه  تعاون  از وزارت  به کلیه شرکتهای خدماتی دارای مجوز   ) به شماره )۲۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۵  عمومی 
امور اجتماعی و موسسات حقوقی دارای مجوز مرتبط با شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی  www.setadiran.ir   واگذار نماید.
پیشنهاد قیمت ها می بایست برای مدت سه ماه دارای اعتبار باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۰۹:۰۰ 
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ تا ساعت ۱۹:۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ تا ساعت ۱۲:۰۰
زمان بازگشایی ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰ می باشد

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
۱.تضمین شرکت در مناقصه مبلغ دو میلیارد وهشتصد  میلیون )۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ( ریال به صورت ضمانت نامه معتبر 

بانکی و یا واریز نقدی به حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد.
۱. اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی پس از اسکن و بارگذاری در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 
۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ تحویل امور قراردادها گردد. الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در 

دعوت نامه می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد.  
شماره تماس: ۰۸۳-۳۸۳۷۴۱۴۵

نوبت اول دوشنبه      ۱۴۰۰/۰۳/۳۱       نوبت دوم چهارشنبه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
م الف ۶۷۱

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

وزارت خارجه انگلستان سفیر جدید خود در تهران را معرفی 
کرد. »شــرکلیف« گرچه بــه عنوان دیپلمات عــازم تهران 
می شود اما ســوابق او ترکیبی از اقدامات امنیتی در پوشش 

دیپلمات است.
وزارت امور خارجه انگلیس، روز گذشــته، با انتشار بیانیه ای 
اعام کرد که »سایمون شرکلیف« به عنوان سفیر جدید این 

کشور در ایران معرفی شده است.
در این بیانیه آمده اســت که سایمون شــرکلیف، از مدیران 
وزارت خارجــه بریتانیا، از حدود دو مــاه دیگر و در ماه اوت 
ســال جاری، جانشین راب مک ایر ســفیر کنونی بریتانیا در 
تهران خواهد شــد. شــرکلیف نامی آشــنا در میان محافل 
دیپلماتیک در تهران اســت، زیرا او بین ســال های 2000 تا 
2003 دبیر دوم ســفارت بریتانیا در تهران بوده است. در آن 
دوران انگلیسی ها دولت اصاحات را به سر میز مذاکره آورده 
و با گرفتن امتیــاز در مذاکرات ســعدآباد درنهایت با گرای 
آمریکایی ها پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان 

ملل فرستادند.
سفیر جدید انگلیس در ایران پیش از آنکه سابقه دیپلماتیک 
داشته باشــد، یک مأمور امنیتی کارکشــته است که سابقه 

مدیریــت در بخش امنیت ملی وزارت امــور خارجه بریتانیا 
را در کارنامه دارد. ســایمون شرکلیف فارغ التحصیل دانشگاه 
کمبریج است که در یمن، نیجریه، کابل، واشنگتن و بغداد نیز 
سابقه کار داشته است. وی همچنین مسئول بخش مبارزه با 
تروریسم وزارت خارجه بریتانیا در سال های 2012 تا 2014 
بوده و بعدازآن هم به عنوان معاون نمایندگی سفارت انگلیس 

در نیجریه فعالیت کرده است.
نکته قابل تأمــل آن که دوره مأموریت شــرکلیف در نیجریه 
نقطه اوج فعالیت های گروه تروریستی بوکوحرام نیز محسوب 
می شــود. در آن روزها این گروه شورشی-ســلفی دست به 
کشــتار و گروگان گیری های سریالی در شــهرهای مختلف 
کشور نیجریه می زند. آخرین مأموریت شرکلیف به مدت یک 
ســال، از ســال 2017 تا 2018 در یمن بوده است. در این 

تاریخ انگلیسی ها برای اولین بار به صورت مستقیم در موقعیت 
میدانی جنگ یمن حاضرشــده و البته ضربات و خســارات 
شــدیدی نیز از مقاومت خورده اند. اخیراً یک منبع در وزارت 
دفاع دولت نجات ملی یمن در گزارش اعام کرده اســت که 
بریتانیا در سال 2017 به شکل مستقیم در جنگ یمن نقش 
داشته و تجهیزات نظامی ائتاف متجاوز سعودی را اداره کرده 
همچنین عاوه بر خدمات مستشــاری در جبهه های شمالی 
بخش زیادی از انواع ســاح های عربستان توسط انگلیسی ها 
تأمین شده است. سایمون شــرکلیف چهره امنیتی انگلیسی 
بــا پوشــش دیپلماتیک از ســال 1998 بــه وزارت خارجه 
 بریتانیا پیوســته اســت، او قرار است جای ســفیر پرحاشیه 

رابرت مک ایر را بگیرد.
مک ایر دی ماه ســال 1398 در حاشــیه یک تجمع سیاسی 

روبروی دانشــگاه امیرکبیر در تهران بازداشت شد. مأموران 
امنیت ناجا ســفیر انگلیس را در حالی بازداشت کردند که در 

حال فیلم برداری در جمع تعدادی اغتشاش گر بود.
طی چند ســال اخیر این ســفارت انگلیس منشــأ اقدامات 
شــیطنت آمیزی علیه کشورمان بوده اســت. در جریان فتنه 
88 بناتر اقاریر »حسین رسام« « از کارکنان سفارت انگلیس 
در تهران، این سفارتخانه و کارکنان آن در اغتشاشات حضور 
فعال داشــتند و برای تداوم آشوب ها شبکه سازی می کردند. 
در حال حاضر رســام به عنوان نماینده تام االختیار در شبکه 

تلویزیونی سعودی اینترنشنال به کار گرفته شده است.
سفارت انگلیس در دوران مدیریت مک ایر محل مهمانی های 
شــبانه برخی افراد مشــکوك بود، این مهمانی های پوششی 
یادآور نقش شام های شــبانه انگلوفیل ها در دوران مشروطه 

بوده و مورد اعتراض محافل سیاسی داخلی قرار گرفت.
حاال رفتن مک ایر و آمدن شــرکلیف نشــانه ای از تحوالت 
دیپلماتیک انگلیسی ها پس از انتخابات در ایران است. به نظر 
می رسد انگلیســی ها یک البیست سیاسی را با یک تکنسین 
عملیــات میدانی تعویــض کرده اند. این تغییــرات در رصد 

قرارگرفته و شعاع عملکرد در کنترل قرار دارد.  مشرق 

مأمور امنیتی انگلیسی با پوشش دیپلماتیک در راه تهران 

»سایمون شرکلیف« کیست؟

گروهک های ضد انفاب در روز برگزاری انتخابات هم دست از خیانت، وطن فروشی 
و آزار هموطنان خارج از کشور برنداشتند و بار دیگر عمق کینه ورزی و خصومتشان 

را به نمایش گذاشتند. 
ایرانی های خارج از کشــور به رغم تمام مشــکات از جمله دوری راه، کاری بودن 
روز جمعه در کشــورهای محل زندگی آنها، با اشــتیاق و عاقه به وظیفه ملی خود 
برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری عمل کردند و کاری کردند که خاری به 
چشم بدخواهان شد. انتخابات این دوره ریاست جمهوری با تفاوتی اساسی به نسبت 
دیگر دوره ها همراه بود و آن فشــار ســنگین »عملیات روانی و تبلیغاتی« بود که 
رســانه های مختلف فارسی زبان با خط دهی سرویس های خارجی علیه ملت ایران 
و افکار عمومی داشتند. رسانه های ضدانفاب همگی با سیاستی مشترك در راستای 
تشــویق مردم به عدم مشــارکت و حذف صندوق های رأی یکصدا شدند و فضایی 
ســیاه و ناامید کننده از کشــور را ترسیم کردند به گونه ای که گویا دیگر امیدی به 
اصاح و بهبود آن نیست. در این میان برخی شخصیت ها و جریانات سیاسی هم در 
داخل متاســفانه در هماهنگی با طرف خارجی در این آتش دمیدند و مردم را به هر 
نحوی که امکانش را داشتند تشویق به عدم مشارکت کردند. بر اساس فضای ایجاد 
شده که در سطور فوق به آن اشاره شد، اقدام »ایرانی های خارج از کشور« که حاضر 
شدند در چنین جوی پای صندوق های رأی حاضر شوند بسیار قابل اهمیت است و 

جای بسی تقدیر و تشکر از آنها دارد.
گروهک های معارض و ضد انفاب خارج نشــین اعم از منافقین، ســلطنت طلبان، 
حرکة النضال و دیگران هم در این ایام بیکار ننشتند و همگی تاش کردند با تجمع 
و تمرکز اعضای خود در اطراف شــعب اخذ رأی هموطنان خارج از کشــور، مانع از 
مشارکت آنها شوند.  در این راستا تصاویری که در شبکه های مجازی در روز برگزاری 
انتخابات منتشــر شد حاکی از این مطلب بود که ضدانقاب با فحاشی و ناسزاگویی به 
ایرانیانی که قصد مشــارکت در انتخابات را داشتند آنها را مورد اذیت و آزار کامی قرار 

می دادند و از بیان هر گونه کلمات رکیک هم ابایی نداشتند. آنها البته پا را از این هم فراتر 
گذاشتند و با ضرب و جرح برخی از هموطنان، آنها را مورد اذیت و آزار جسمی هم قرار 
دادند که این اقدام منزجر کننده تاییدی چندباره بود بر این مطلب که خائنین و وطن 
فروشانی که در خارج از کشور از راه خیانت به هموطنان خود ارتزاق می کنند از انجام 

هیچ اقدامی علیه مردم چشم پوشی نمی کنند.
جبهه معارضین ضدانقاب که بــا بودجه های دریافتی از برخی قارون های منطقه 
ای و ســرویس های اطاتی رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی و البته با حمایت 
های بی شــائبه آمریکا، چهار دهه است که در آرزوی تغییر و براندازی نظام مردمی 
جمهوری اســامی تاش مذبوحانه دارند، ناکامی ها و حقارت خود را از این طریق 

به نمایش می گذارند.
در ایــن خصوص قیــد چند نکته اهمیت دارد و از آن جمله اینکه، باید مســئولین 
دولتی و حکومتی بیش از پیش نسبت به »ایرانی های خارج از کشور« توجه داشته 
باشند و به طرق مختلف در جهت ارتباط و همکاری هرچه بیشتر میان این سرمایه 

عظیم و ارزشمند خارج نشین با داخل کشور تاش کنند.
نکته بعدی تمرکز بر روی این مســاله است که به اصطاح »مدعیان دفاع از حقوق 
بشر« کجا هســتند که اینگونه حرکات شنیع، غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشری 

را تقبیح و محکوم کنند؟ 
»تامین امنیت شهروندان ایرانی مقیم«، یکی دیگر از نکاتی که باید به آن به صورت 
ویژه پرداخت این اســت که، رهبران کشــورهای غربی و بــه خصوص اروپایی باید 
پاســخگو باشند که چطور امکان دارد چنین اتفاقاتی در اطراف و حتی مقابل شعب 
اخــذ رأی ایران در کشــورهای آنها صورت بگیرد؟ مگر نــه اینکه ماموران انتظامی 
و امنیتــی آنها باید پیش، حیــن و پس از برگزاری انتخابات فضــای امنی را برای 
ایرانی های مقیم آن کشورها ایجاد کنند و مضاعف بر آن، امنیت مراکز دیپلماتیک 
)ســفارت خانه ها و کنســولگری ها( ایران که عمدتا شــعب اخذ رأی بودند را نیز 

تامین کنند؟ 
نمونه اخیر این موضوع در روز برگزاری انتخابات 28 خرداد، ضرب و شــتم یک زن 
ایرانی در »بیرمنگام« انگلیس هنگام ورود به محل رای گیری اســت در حالی که بنا 
بر ُعرف دیپلماتیک و وظایف میزبان، »دولت انگلیس« موظف به حمایت از وی بوده 
اســت. »گروهک منافقین« کارنامه ای ســیاه و بلندباال در خصوص اعمال خشونت 

طلبانه دارد که به صورتی موجز به برخی از آنها اشاره می کنیم: 
حمله به »ســفارت ایران در ســوئیس« در آذر ســال 1390، در این حادثه اعضای 
منافقین با پرتاب مواد آتش زا و ســنگ به ســمت ســفارت ایران در برن، اقدام به 

خرابکاری و تعرض کردند.
حمله به »ســفارت ایران در دانمــارك« در آذرســال 1391، در آن حادثه پلیس 
دانمارك به رغم هشــدارهایی که ســفارت ایران از صبح همان روز به آنها داده بود، 

حاضر نشده بود.
حمله به »ســفارت ایران در آلمان« در آذرسال 1391، برخی از منافقین و گروهک 
های ضدانقاب با ورود به محل ســفارت خانه اقدام بــه هتک حرمت پرچم، رنگ 

پاشی به دیوارهای ساختمان، فحاشی و مواردی از این دست کردند.
حمله به »ســفارت ایران در کانادا« در تیرسال 1391، در این حادثه هم منافقین و 

برخی دیگر مزدوران اقدام به حمله به سفارت ایران کردند.
حمله به »ســفارت ایران در انگلیــس« در بهمن ســال 1393، در این حادثه هم 
منافقین با ورود به بخش کنسولی سفارت ایران در لندن اقدام به خرابکاری کردند. 
اما »یک هشدار جدی« برای کشورهای اروپایی این است که حمایت شما از فرقه ای 
خطرناك، تروریستی و غیرقابل پیش بینی همچون »منافقین« برایتان دردسر ساز 

خواهد شد و عواقب آن میتواند برای شما هزینه گزاف داشته باشد. 
شما کشورهای اروپایی از کســانی حمایت می کنید که در سوابق خود خودسوزی 
اعضایشــان در واکنش به دســتگیری مریم رجوی را دارند و در اقدام اخیرشان هم 
صرفا به دلیل عدم تحمل نظر مخالف و به این استدالل که مخالف برگزاری انتخابات 
در جمهوری اسامی ایران هستند به خودشان اجازه می دهند که شهروندان عادی 
را مورد تعرض و آزار قراردهند و این با سیاست اعامی شما مبنی بر دفاع از حقوق 

بشر و دموکراسی تضاد بسیاری دارد.
به هرحال، امیدواریم اعضای ســالخورده تیرانا نشــین و کلیه اعضای گروهک های 
خرابکار و تروریستی که در سال های اخیر ضربات مهلکی از دستگاه های اطاعاتی 
ایــران در داخل و خارج از مرزها دریافت کردند و رهبرانشــون یکی پس از دیگری 
به ایران انتقال داده شــده و به دســت عدالت محاکمه شــدند، متوجه این واقعیت 
بشــوند که بیش از چهاردهه اســت که قدرتمندان بین المللی در حال نزاع و تقابل 
با جمهوری اســامی ایران هست و آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند، این گروهک 

های کرایه ای که دیگر جای خود دارند.
این مطلب را در اینجا با قید این نکته به پایان می رسانم که اگر نبود صبر راهبردی 
و رعایت برخی مســائل از سوی دستگاه های امنیتی کشور که مصلحت ایجاب می 
کند، آنطور که آنها تصورش را هم نمی توانند داشــته باشــند و از جایی که هرگز 
فکــرش را نمی کنند، ضربات فلج کننده ای دریافت می کردند و البته که هنوز هم 

این فرصت ها در دسترس ایران هست.  فارس 
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