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الف( وقایع تروریســتی روز چهارشنبه هفدهم خردادماه آنقدر پلشت و غیرانسانی و 
منزجرکننده بود که ذهن و روان هر انســان فارغ از رنگ و نژاد و قبیله را به درد آورد. 
اساســًا ترور یکی از بزدالنه ترین اقدامات و کنشگری ها در عرصه ی حیات سیاسی 
و اجتماعی و عقیدتی ســت و توســط هر فرد و گروهی و به هر بهانه ای که باشــد، 

پذیرفتنی نیست.
ب( بعد از تالش و مجاهدت نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی اکنون مشــخص 
شده که متاسفانه مهاجمین از مناطق غرب و جنوب ایران بوده و این امر باعث شد که 
آه فــزون تری از نهادها بیرون آید، چــرا که هر بدخواهی که از جانب دیگران صورت 
گیرد، به نوعی قابل توجیه اســت، اما ضربه زدن یک هموطن به سرزمینش ، تأسف و 

تأثر و تألم بیشتری می طلبد و دردآگین تر است.
ج( نداها و نواهایی از صبحدم حادثه آرام آرام به گوش رســید و از آنجا آغاز شــد 
که ابتدا برخی آگاهانه یا ناآگاهانه برخی جناح ها و گروههای فکری و سیاســی درون 
نظام را متهم به کاهلی و کم کاری و عدم دقت الزم برای پیشــگیری از وقوع موارد 
تروریســتی نمودند و مشخصًا دولت دوازدهم و سیاســت درهای باز رو به جهانش را 
مورد هجمه و علّت العلل ناامنی ها و مشکالت دانستند و امروز هم بعد از منتشر شدن 
هویــت مهاجمان برخی زمزمه های پیدا و پنهان بدخواهانه و ضد منافع ملی کشــور 
مبنی بر عدم اعتماد به کردها و اهل ســنت ایــران اینجا و آنجا ، در فضای مجازی و 

غیر مجازی شنیده می شود.
د( در اینکه بایست هر چه به جد و بیشینه تر با پدیده ی تروریسم و عوامل آشکار و 
پنهانش مبارزه صورت گیرد ، شکی نیست ، اّما مبارزه که فقط مبارزه ی سخت نیست،  

الزم به تذکر نیست که در دوران معاصر اساسًا مبنای هر مبارزه ای، نبرد نرم است.
ه( بنا به دالیلی بســیار که مجال طرح مفصلشان در این مقال نیست ، مناطق کرد 
و اهل ســنت نشین ایران نسبت به بیشتر مناطق ایران ، دچار کم توسعه گی در حوزه 
های مختلف کیفی و کمی هستند و در این میان بدکارکردی جدی اپوزیسیون در اوائل 
انقالب در ایجاد فضای عدم اعتماد با حاکمیت در مرکز، جنگ تحمیلی و آثار جدی آن 
در مناطق مرزی ، کار جدی فرهنگی و روانی بدخواهان این ســرزمین در این مناطق، 
نگاه امنیتی برخی مســئولین به این مناطق و دهها دلیل دیگر دست به دست هم داده 

و سندروم توسعه نیافتگی را در این نواحی ایجاد کرده اند.
و( وجــود بعضــی افراد مخالــف و معاند ایرانــی -داخلی یا خارج-بــا کلیت و یا 
سیاســت های نظام در حوزه های مختلف در بین قومیت ها و مذاهب گوناگون امری 
بدیهی ست و حتی رهبری با دعوت از کسانی که حتی با نظام مشکل دارند به حضور 
در پای صندوق انتخابات، نشــان داد که ایشــان نیز از چنین امری آگاهی کامل دارد، 
ولی ســؤال آنجاســت که آیا فی المثل حضور افرادی فارس یا ترک یا بلوچ یا کرد و 
عرب ایرانی در میان گروههای اپوزیسیون اعم از برانداز و یاغیر برانداز به این معناست 
که همه ی اقوام ایرانی ضد نظامند؟! مســلّم است که جواب این پرسش منفی ست و 
در آنســو آیا ندیدن مجاهدت های جانــی و مالی افراد از همه ی قومیت ها و ادیان و 
مذاهب در برهه های حســاس مملکت، که هر چه داشتند در طبق اخالص گذاشتند، 

بی انصافی و نامردمانی نیست؟
ز( بارها گفته اند و گفته ایم که تبعیض در مناطق کرد و اهل سنت - چه کم و چه 
زیاد - رادیکالیســم می آفریند، گفته ایم استفاده ی بی رویه از نیروهای غیر بومی در 
پســت های مدیریتی این مناطق رادیکالیســم می پرورد ، عدم توجه به حساسیت های 
فرهنگــی، قومی و مذهبی در این نواحی ، رادیکالیســم می آفریند ، عدم اســتفاده و 
بکارگیری نیروهای نخبه ی کرد و سنی در مدیریت های کالن کشور و مدیریت های 
خــرد در مناطق دیگر ایران ، بی اعتمادی و رادیکالیســم مــی آفریند ، عدم اجازه ی 
فعالیت آزادانه ی ماموســتاها و مبلغان دینی که به قرائت رحمانی و انسانی و اخالقی 
از دین باور دارند و انســانهایی روشــنفکر، نرمخو، معتدل و آرام هستند باعث می شود 
معتقدان به رادیکالیسم قوت گیرند ، گفته ایم نگاه صرفًا امنیتی به منطقه و عدم توجه 
به ایجاد زیرســاخت های اقتصادی مناســب، رادیکالیسم می پرورد و باز هم می گویند 
و مــی گوییم تــا عملیاتی گردد و عملیاتی شــدن این امور، خود نبــرد نرم موفقیت 
 آمیزی جدی و اساســی برای جلوگیری از رشــد و بروز رادیکالیســم در این مناطق 

است.
ح( کردهــا و اهل ســنت ایران در انقالب ایثارگری هــا کردند ، در جنگ تحمیلی 
جانبازیهــا نمودند و وقتی جمهوری اســالمی پا گرفت هماره همــراه دیگر ایرانیان 
سیاســت ورزی مدنی و مســالمت آمیز کردند و هر بار سونامی انتخاباتی آفریدند، خب 
دیگر چه کنند؟ چه کنند تا افراطی گری عده ای قلیل به نام آنها و به کام افراط گرایان 
ثبت نشود، مگر آنها چه گناهی کرده اند؟! آیا این همه شهید و جانباز و آزاده و رزمنده 
و ایثارگر کرد و اهل ســنت خود دلیل راستینی بر این مدعا نیست که آنها همواره خود 

را ایرانی ترین ایرانیان دانسته اند؟

۲۲ کشته و ده ها زخمی در درگیری های طایفه ای در رامهرمز و باغملک
یادداشت روز هدایت اهلل خادمی نماینده مجلس شورای اسالمی:

محکومیت ترور وخشونت در اسالم:
نماینده مــردم ایذه و باغملک با اشــاره به درگیری های 
طایفه ای این منطقه از کشــته شدن بیش از ۲۰ نفر، زخمی 
شدن ده ها شهروند و آوارگی تعداد بسیاری از مردم روستاهای 
این منطقه خبر داد و با انتقاد از برخورد نه چندان مقتدر با این 
اتفاق ها از موافقت معاونت سیاسی-امنیتی وزارت کشور برای 

تشکیل جلسه فوری در این رابطه سخن گفت.
به گزارش ایلنا، هدایت اهلل ، با اشــاره بــه درگیری های 
رامهرمز در اســتان خوزســتان اعالم کرد: ماجرای حوادث 
شب گذشته رامهرمز ریشه در یک درگیری طایفه ای قدیمی 
مربوط به منطقه ایذه و باغملک دارد که بر اساس آن از حدود 
چند سال قبل هر از گاهی شاهد درگیری این دو طایفه در دو 
روستای پِتِک جاللی و پِتِک بیگدلی در منطقه باغملک بوده 
و شب گذشته نیز درگیری در منطقه رامهرمز منجر به کشته 

شدن تعدادی از هموطنان مان شد.
او گفت: متاســفانه در اثر درگیری های طایفه ای ۲ ســال 
گذشــته در رامهرمز و باغملک حــدود ۲۰ نفر )حدود ۲۱ تا 
۲۲ نفر( کشــته شدند و تعداد بســیاری از مردم این منطقه 
نیز مجروح و زخمی شــدند و همچنین تعداد زیادی از مردم 
این روســتاها نیز آواره شــده اند و حداقل یک روستا به طور 
کامل تخلیه شده و مردم آواره این روستا به روستاهای اطراف 

پناهنده شده اند.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که طوایف درگیر مربوط به منطقه حوزه انتخابیه 
او هستند، خاطرنشان کرد: باتوجه به این که این درگیری ها از 
ســال های قبل آغاز شده، نیروی انتظامی برخی از طوایف را 
بــه مناطق دیگر همچون رامهرمز منتقل کرده و با این حال، 
باتوجه به این که برخورد درســت و قدرتمندی با آن صورت 
نگرفته اســت، این درگیری ها هر از گاه از سرگرفته شده که 

در آخرین مورد، شب جمعه شاهد درگیری در رامهرمز بودیم.
او با ابراز نگرانی از گســترده شدن درگیری ها به مناطق و 
شهرهای اطراف، اعالم کرد: متاسفانه حاکمیت با اقتدار الزم 
با این مســائل برخورد نمی کند و گویا تصورشان این بوده که 
موضوع با کدخدامنشــی حل خواهد شد اما به نظر می رسد 

این شیوه اثربخش نبوده است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شــورای اسالمی 
همچنین اعالم کرد: انتظار می رود در نظامی با این اقتدار که 
تروریستی همچون ریگی را در آسمان دستگیری می کند، با 

طوایفی که این گونه همدیگر را می کشند، برخورد شود.
خادمــی تصریح کــرد: مردم انتظار دارند قــوه قضاییه با 
قدرت و صالبت بیشتر وارد شود و این مشکالت و معضالت 
را تعیین تکلیــف کنــد. به هر حال عده ای از شــهروندان در 
جریان این درگیری ها مرتکب تخلفاتی شــده و گروهی نیز 
خســارت هایی را متحمل شــده اند. گروهــی قاتل و مقتول 
هستند و قوه قضایه و نیروی انتظامی باید با قدرت نسبت به 

اعمال قانون اقدام کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 

هنگامی که دســتگاه های قضایی و انتظامی برخورد الزم را 
انجام ندهند، ممکن است گروهی فکر کنند حاکمیت به دنبال 
اجرای قانون نیســت و بنابر این خودشان وارد عمل می شوند 

و این یعنی قانون جنگل!
او یادآور شد: در نتیجه این گروه از مردم به بخشی دیگر از 
شهروندان منطقه آسیب می رسانند و باقی طوایفی هم که با 
یکدیگر اختالفاتی دارند، وقتی می ببیند این فرصت هست که 
اختاالفتشان را راسًا حل و فصل کنند، به این نتیجه می رسند 

که چرا چنین نکنند و این اتفاق تبدیل به رویه می شود.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی با 
بیــان این که نظام باید با این افراد برخورد کند، از نامه نگاری 
خود با مســئوالن دولت در این رابطه خبر داد و گفت: امروز 
نامــه ای به آقای ذوالفقاری معاونت سیاســی-امنیتی وزارت 
کشور نوشــته و از این مقام خواستار تشــکیل جلسه فوری 
شــدم و آقای ذوالفقاری هم قول دادند که جلسه فوق العاده 

تشکیل شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
به نظر می رســد بضاعت امنیتی استان کافی نیست و انتظار 
کمک از دیگر اســتان ها یا از مرکز که وابســتگی طایفه ای 

ندارند، احساس می شود.
خادمــی در پایــان و در واکنش به ســوالی درباره انگیزه 
اصلی این درگیری های طایفه ای خاطرنشان کرد: طبیعتًا فقر، 
بدبختی و بیکاری ریشــه همه معضالت اجتماعی است که 
هم اکنون نیز در این مناطق وجود دارد اما در این مورد عالوه 
بر این مسائل، اختالفات طایفه ای نیز به مشکالت دامن زده 
و بعضًا برای موضوعات و اختالفات جزئی همچون درگیری 
بر سر آب یا چند متر زمین این دعواهای طایفه ای را شعله ور 

می کند.

 جالل جاللی زاده - نماینده مجلس ششم 

صفحه اینستاگرام رئیس جمهور اسنادی از ۲۰٣۰ را منتشر کرد که نشان می دهد هر سه قوه از جزئیات آن با خبر بودند.
به گزارش ایسنا ، در صفحه اینستاگرام رئیس جمهور اسنادی را منتشر شد که نشان می دهد عالوه بر دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز 

از جزئیات این سند با خبر بودند و مغایرتی در آن ندیده بودند.
هر سه قوه از جزئیات 

2030 با خبر بودند

حداقل 100 هزار نیرو نیاز داریم

به کدامین گناه؟

یکی از مجروحان حادثه تروریســتی تهــران روز حادثه را 
اینطور روایت می کند: »هیچ راه فراری نداشــتیم، نه دیواری 
بود که در پشــت آن پناه بگیریم و نه صندلی که به زیر آن 
برویم تا در امان باشــیم. خودمان را روی زمین انداختیم اما 
آنها ما را گلوله باران کردند و وقتی فکر کردند؛ کشته شــدیم 

از ما عبور کردند.«
بــه گزارش ایلنا، هفدهم خردادمــاه مردمی که به مجلس 
شورای اسالمی مراجعه کرده بودند تا با نمایندگان شان درباره 
مشکالت شــان صحبت کنند؛ هیچ گاه تصــور نمی کردند با 
تروریست های سرتا پا مســلحی مواجه شوند که قصد جان 

آن ها را دارند و مرگ در یک قدمی آن ها قرار داشته باشد.
مریم شــهریاری به همراه خواهرش روز چهارشنبه برای 
دیدار با یکی از نمایندگان و بیان مشکالت شــان به مجلس 
شــورای اســالمی رفته بود که در این حمله تروریســتی به 
شدت آسیب دید. او تا لحظه ورود به ساختمان مجلس تصور 
نمی کرد فردی که در پوشش خانم پشت سر او وارد می شود، 
یکی از همان تروریست هایی اســت که او را به رگبار گلوله 

می بندد. 
مریم شــهریاری از چندین ناحیه مــورد اصابت گلوله قرار 
گرفته و به شــدت مجروح شده اســت. او درباره این حادثه 
گفت: چهارشنبه صبح به همراه خواهرم برای پیگیری مشکل 
بیمه مان به مجلس شورای اسالمی مراجعه کردیم تا با یکی 
از نمایندگان مجلس در این باره صحبت کنیم که این حادثه 

برایم اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: از ایست بازرسی زنان که عبور کردیم یک 

نفر از آن ها با پوشش زنانه پشت سر ما بود. و از همان لحظه 
ورود تیراندازی را آغاز کردند، مردم نیز با شــنیدن صدای تیر 
فرار می کردند و آنها هم بدون وقفه به ســوی مردم شلیک 

می کردند.
او که به شــدت در این حادثه تروریستی مجروح شده بود، 
خاطرنشــان کرد: ما در جلوی آن ها بودیم و هیچ راه فراری 
نداشتیم نه دیوار و نه صندلی بود که بتوانیم به آن پناه ببریم 
و به سمت خروجی ها هم نمی توانستیم برویم و تنها توانستیم 

با خواهرم روی زمین دراز بکشیم.
شــهریاری افزود: آنها هر کســی را که می دیدند؛ تیرباران 
می کردند و فرقی نمی کرد، در حال فرار باشــد یا زیر صندلی 
پناه گرفته باشد. هر کسی را که می دیدند به سمت او شلیک 
می کردند. ناگهان نگاهشان به ما افتاد و وقتی دیدند ما زنده 
هستیم، ما را گلوله باران کردند به طوری که ما در گلوله غرق 
شدیم. آنها فکر می کردند ما کشته شدیم، برای همین دیگر 

به سمت ما شلیک نکردند و از ما عبور کردند.
او بیــان کرد: ما تمام تالش مــان را می کردیم تا بیهوش 
نشویم. خواهرم با فریاد کمک می خواست، تا اینکه آمبوالنس 
رســید. در این مدت متاسفانه شاهد کشته شدن مردم بیگناه 

بودیم و لحظات بسیار بدی را پشت سر گذاشتیم.
شــهریاری دربــاره وضعیت درمان شــان در بیمارســتان 
ســینا گفت: از ابتدای ورودمان به بیمارســتان کادر پزشکی 
بیمارســتان به شدت به ما رسیدگی کردند و با توجه به اینکه 
تعداد مجروحان زیاد است. پرسنل تا جایی که در توان داشتند 

به ما رسیدگی کردند.

او همچنین درباره شرایط روحی اش پس از بروز این حادثه 
گفت: این حادثه خیلی وحشــتناک بود و با اینکه چند روز از 
این ماجرا می گذرد، اما ما همچنان درگیر مشکالت و تبعات 

روحی این حادثه هستیم.
او همچنین درباره وضعیت جســمانی خواهرش که در روز 
حادثه همراه او بوده، گفت: متاســفانه حال خواهرم بسیار بد 
اســت. او از ناحیه ســفید ران دچار آسیب شده و در وضعیت 

جسمی و روحی بدی به سر می برد.
یکی از ماموران یــگان حفاظت ویژه نیز که در این حادثه 
تروریستی مجروح شده اســت، درباره وضعیت جسمانی اش 
گفت: یک تیر در ناحیه شــکمم است که باید خارج شود و در 

حال حاضر بخشی از روده ام را جدا کرده اند.
او با اشــاره به روز حادثه بیان کرد: بالفاصله بعد از اعالم 
عملیات خود را به مجلس رساندیم و در طبقه چهارم مجلس 
با آن ها درگیر شــدیم که یکــی از آنها عملیــات انتحاری 
انجام داد و دو نفر دیگر آن ها حدود ســه الی چهار ســاعت 
تیرانــدازی می کردند و با هم درگیــر بودیم. پس از عملیات 
انتحاری لوله آب سیســتم ضدحریق ســالن ترکید و آب در 
ســاختمان جاری شــد به طوری که ما حدود نیم متر در آب 
 بودیــم؛ فقط برق ها را قطع کردند تــا با برق گرفتگی مواجه 

نشویم.
وی ادامه داد: پس از قطع برق دید خیلی کمتر شــده بود و 
تیراندازی شدت گرفت به طوری که فضا کامال مه آلود بود و 
در همین حین نیز یک گلولــه به من اصابت کرد، اما خدا را 

شکر همه آن ها را به درک واصل کردیم.

فرد تروریست در پوشش زنانه پشت سر من وارد مجلس شد

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از مسئوالن 
ســازمان امور استخدامی درخواســت کرد که برای صدور 

مجوز جدید استخدام تجدیدنظر و راهکار اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر حســن هاشمی در مراسم افتتاح 
بخش هــای جدید و بازســازی شــده بیمارســتان فاطمه 
زهرا)س( تهران، بااشــاره به کمبود نیروی انسانی، افزود: 
یکی از کارهایی که ما در طرح تحول سالمت انجام دادیم 
بیمه شدن ۱۱ میلیون نفر بود که 8٣ درصد از این جمعیت 
زیر یک میلیون درآمد دارند. طبیعی است با اجرای این طرح 
مراجعه به اورژانس ها افزایش پیدا کند اما این در حالیســت 
که در دو سال و نیم گذشــته ما نتوانستیم مجوز استخدام 
نیروی جدید بگیریم. امیدوارم ســازمان امور اســتخدامی 

تجدیدنظر کند.
وی ادامه داد: در حالی با اســتخدام ۱6 هزار و 7۰۰ نیرو 
موافقت شده اســت که ما ۲۱ هزار تخت ایجاد کرده ایم و 
بــه ازای هر تخت باید ۲.٣ نفــر نیرو به ما بدهند از همین 

رو همکاران ما و مردم از ما گله مند هســتند. کمبود نیروی 
انسانی یکی از معضل های ماست که باید برطرف شود.

به گفته وزیر بهداشت، از نظر نیرو حداقل ۱۰۰ هزار نیرو 
نیاز داریم و انشاءاهلل مســئوالن ، بخش سالمت را بخش 

هزینه ای نبیند و به ما کمک کنند.
وی بااشــاره به افتتاح بیمارستان فاطمه زهرا )س( گفت: 
این بیمارســتان یکی از مراکز بســیار مجهز دانشگاه علوم 
پزشکی و شــاید کل وزارت بهداشت باشد. من ابتدا تشکر 
و افتخــار می کنم به وجود پزشــکان و اســاتیدی که این 
مجموعه را در دست دارند و کارهای خارق العاده ای را انجام 
می دهند که گاهی تصورش سخت است. آنها جراحت هایی 
مانند قطع انگشت که می تواند به معلولیت دائم منجر شود 
را درمان می کنند و این باالترین ســطح استاندارد خدمات 

جراحی پالستیک است.
وی در ادامــه بیان کرد: در کل کار این مجموعه جراحی 
ترمیمی اســت و با توجه به توانایی علمی که در میان افراد 

حاضر در این مرکز وجود دارد امکانات کم اســت اما از این 
بابــت که تالش کردنــد تا یک مجموعــه ای را به عنوان 
کلینیک ویژه ایجاد کردند جای خوشــحالی دارد. امروز در 
این بیمارســتان بخش آی سی یو افتتاح شــد که متاسفانه 
تاکنون این بیمارســتان آی سی یو نداشت. وزیر بهداشت در 
ادامــه گفت: یکی از وظایف ایــن مجموعه، تربیت نیروی 
فوق تخصصی برای سراســر کشور اســت تا با حضور این 
افراد در استان های مختلف از سفر بیماران به تهران کاسته 

شود.

صفحه اینستاگرام رئیس جمهور:

درخواست وزیر بهداشت از سازمان امور استخدامی:

 خبر 

روایت یکی از مجروحان حادثه تروریستی:

شــورای ملی ایرانیــان آمریکا نایاک با صــدور بیانیه ای 
اعالم کرد که دینــا روراباکر نماینده جمهوریخواه کنگره که 
از حمالت تروریستی داعش در تهران ابراز خوشحالی کرد و 
بطور علنی پیشنهاد داد دولت ترامپ به تنش میان اهل سنت 

و شیعیان دامن بزند،  باید عذر خواهی کند.
به گزارش ایرنا، شــورای ملی ایرانیان آمریکا، موســوم به 
نایاک، روز جمعه در بیانیهای شــدیداللحن سخنان روراباکر 

موهن خواند و آن را محکوم کرد. 
ایــن بیانیه می افزاید که پس از صدور پیام خشــن دونالد 
ترامپ، درباره حمالت تروریســتی تهران، تصور نمی شد که 

فردی دیگر بتواند سخنانی این چنین  فرومایه به زبان آورد. 
بیانیه شورای ملی ایرانیان آمریکا تصریح می کند که درحالی 
که پس از حمالت یازدهم سپتامبر، ایرانی ها به ابراز همدردی 

با مردم آمریــکا پرداختند، رییس  جمهور آمریکا و روراباکر با 
قربانیان حمالت تروریستی ایران همدردی نشان ندادند. 

ِدْینــا روراباکر،   نماینده   مجلس نماینــدگان ایاالت متحده 
آمریکا   ازحوزه انتخابیه چهل  و هشــتم کالیفرنیا  بوده و عضو  

 حزب جمهوری خواه   است .    
روراباکر در جلسه روز پنجشنبه کنگره مدعی شده بود که 
نیروهای به تعبیر وی ســنی به ایران حمله کرده اند و آن را 

خوشحال کننده و به نفع  آمریکا دانسته بود. 
این نماینده کالیفرنیا که در یک جلسه علنی کنگره سخن 
می گفت، تصریح کرد: آیا این برای ما خوب نیست که ایاالت 
متحده سرانجام از آن ســنی  هایی پشتیبانی می کند که به 
حزب اهلل و تهدید شــیعه علیه ما حمله می کنند؛ آیا این چیز 

خوبی نیست.

بیانیه شــورای ملی ایرانیان آمریــکا، روراباکر را متهم به 
پشــتیبانی و تشــویق داعش کرده و تاکید می کند که وی 
صالحیت نمایندگی مردم کالیفرنیا به  خصوص ایرانیان مقیم 

این ایالت را از دست داده است. 

شورای ملی ایرانیان آمریکا خواستار عذرخواهی نماینده 
جمهوری خواه کنگره شد

قسمت اول 
نظام زندگی وسنن حاکم بر هستی بر پایه اعتدال، تعادل 
وعدل بنا نهاده شده است. یعنی حاکمیت توازن وتکافل 
برهمه امور تااینکه حیات بشری واداره هستی با اختالل 
مواجه نگردد. گاهی برخی به سبب انحراف ازاین موازین 
و ســقوط در منجالب خودخواهی وفروافتادن در مســیر 
ضاللت به نوعی دچار آشفتگی ذهنی وفکر می شوند که 
این سوء اســتفاده از موقعیت یا منفعت طلبی ایجاد یک 
نظام قضایی مســتقل متعادل را می طلبد. در اصل اعزام 
وارســال پیامبران برای نجات انسان ها از افراط وتفریط 
ونشــان دادن مسیر درســت زندگی مسالمت آمیز است. 
اصال در دین خدا خشــونت و ترور هیچ جایگاهی ندارد، 
در طول تاریخ هیچ پیامبری ویا مصلحی تروریست نبوده 
و با خشــونت برای رسیدن به هدف استفاده نکرده است، 
مبارزه با ظلم وستمکاران وتحقق عدالت درجامعه مقوله 
ای اســت و توسل به خشونت و کشتن بی گناهان مقوله 
دیگری است. در هیچ نظام توحیدی یا بشری عادالنه از 
ابزار سرکوب وخشونت آمیز برای تحمیل عقیده یا اثبات 
حقانیت یک مکتب اســتفاده نشده است. درکل می توان 
گفت فوران قوه غضبیه وشــهوانیه واز حد اعتدال خارج 
شــدن ویا به عبارتی دیگر ازمسیر فضایل اخالقی وعدل 
منحرف شــدن موجب تباهی وســقوط فرد وجامعه می 
گردد. ترور وخشــونت نیازی به توجیه ومحکومیت ندارد، 
زیرا با فطرت سالم ونظم حاکم بر هستی مخالف وموجب 
ناامنی و سلب آســایش درجامعه می گردد که آثار سلبی 
منفی زیادی اعم از بی اعتمادی، هرج ومرج وآشوب های 
کوررا درپی دارد.حمله به خانه ملت ،حمله به دموکراسی 
وآرا واهداف ملت و قانونمداری ونظارت بر مسئوالن است 

است.
تروریســت ها امروز ماننــد دزد ناشــی بودند که به 
کاهدان زدنــد ودراولین تجربه ناموفــق خود قلب ملت 
را نشــانه گرفتند وبه پایگاه قانــون وجایگاه مردم وملت 
بزرگترین اهانت را روا داشــتند. ایران لجنزار خوبی برای 
رشد میکروب تروریسم نیست ،زیرا دراین کشور مردمانی 
فهیم ومهربان زندگی می کنند که بادوستانشــان مروت 
و با دشمنانشــان مدارا می کنند.وبرای به کرسی نشاندن 
مطالبات وخواســته های خود به جای روش های ناپسند 
منسوخ به صندوق های رای روی می آورند.نباید عملکرد 
عده ای بیگانه از فرهنگ ایرانی واســالمی موجب تیره 
شــدن اذهان ویا تضعیف وحدت ملــی و تلخ کردن کام 
ملیون ها نفری از هموطنانمان شــود که به امید رشــدو 
شکوفایی وتوسعه همه جانبه ،اجرای قانون ورفع تبعیض 
وبی عدالتی در بیست ونه اردیبهشت به پای صندوق های 

رای آمده بودند.
ترور فرجام نیکی جز به هدر دادن نیرو و توان وکشتن 
بــی گناهان ندارد ،من که خودم و خانواده ام قربانی ترور 
کورکورانه هســتم ،می دانم که چقدر ناگوار اســت ،غیر 
منتظره وناگهانی فضای امن وحریم خانواده وجمع، مورد 
تعرض واعمال تروریســتی قرار گیرد،وبا شلیک گلوله ها 
وپرتاب نارنجک ســکوت حاکم شکســته شود ودر یک 
چشم به هم زدن بهترین افراد و شایسته ترین بندگان خدا 
قربانی نقشــه های شیطانی خفاشان شب شوند. .به ویژه 
در ماه رمضان وبا زبان روزه باغبان و کارگری زحمتکش 
را ســلب حیات نمودن و خانواده ای را داغدار کردن که 

درهیچ قالب اخالقی وانسانی نمی گنجد. 
عمل زشــت تروریســت ها تنها از آن مغزهای بیمار 
تراوش می کند وتنها به مسببان آن نسبت داده می شود 
،نمی توان مکتب،مذهب ویا دین خاصی را مســبب ویا 
عامل ترور وناامنی دانست .امید است چنین اعمال نابخر 
دانه ای هیچ گونه تاثیر منفی و سلبی بر فضای برادری و 
حق طلبانه وعدالت خواهانه ی مردم ایران نداشته باشد.

چگونه ریشه داعش را در ایران بخشکانیم؟
قبــل از ورود به مطلب و موضوع الزم اســت قبال به 
دونکته اشــاره کنم، اول: عوام فریبــی نکنیم، دوم: نگاه 
احساسی و امنیتی به مسئله نداشته باشیم.حادثه ناگواری 
که درروز چهارشنبه اتفاق افتاد،هرچند به سبب تهدیدهای 
قبلی داعش ودیگر گروه های تندرو غیر منتظره نبود، اما 
نباید آن را اهرم فشار ویا ابزار تسویه حساب های جناحی 
گروهی قرار داد، هیچکس دراین کشــور منکر تالش ها 
زحمت شــبانه روزی حافظ امنیت آسایش مردم نیست. 
پــس هرگونه قضاوت غیر عادالنه یک نوع بی مهری به 
این نیروهاست و بهتراست که آن ها را از این دایره خارج 

کرد.
۱-صبحت اول من مسئله عوام فریبی است، متاسفانه 
در کشــورما هرگاه چنین حادثه ای اتفاق می افتد، افراد 
وگروه ها به جای پرداختن به موضوع ویافتن راه کار وحل 
مشکل شــروع به مچ گیری، تهمت زدن ومطرح کردن 
خود وعکس ســلفی گرفتن می نمایند. طرفداران رقیب 
شکســت خورده به سیاســت های خارجی داخلی دولت 
حمله مــی برند، برخی نهادهای امنیتی را مســوول می 
دانند،برخی شروع به دادن بیانیه وژست گرفتن در مقابل 
دوربیــن ها می نمایند. هرکس به نوعی مردم فریبی می 
نماید.غافل از اینکه در همه دولت ها چنین اتفاقاتی افتاده 
وهیچ کشوری در دنیا به ویژه در منطقه نیست که شاهد 
اینگونه حوادث نباشد. پس چنین رخدادهایی غیرمنتظره 

نمی باشند.
۲-متاسفانه درکشورمابه محض وقوع چنین حادثه ای 
افرادی شــروع به تحریک احساسات نموده وبا تهییج و 
تحریک تالش می نمایند ازآب گل آلود ماهی بگیرند وبا 
این تحریکات وتهییجات فضارا برای امنیتی کردن جامعه 
فراهم می کنند ،در حالی که در دنیای کنونی هرروز شاهد 
حوادث مختلف از زلزله وســیل و آتش ســوزی واعمال 
تروریستی هستیم بدون اینکه کوچکترین تاثیری بر نظم 
و انتظام جامعه بگذارد ویا خللی در انجام امور ایجاد نماید 
.به ویژه کشورهایی که درمرحله تثبیت بوده مرحله گذار را 

پشت سر نهاده باشند. ادامه دارد ... 

با حضور وزیر کار و نمایندگان شــرکت بویینگ و آســمان ایر، قرارداد نهایی خرید 
6۰ فروند هواپیمای بویینگ 7٣7 بین دو شرکت آسمان ایر و بویینگ به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، با حضور نمایندگان شــرکت بویینگ در شرکت هواپیمایی آسمان، 
قرارداد نهایی خرید 6۰ فروند بویینگ 7٣7 از ســوی آســمان ایر به امضای دو طرف 
رســید. نیمه فروردین ماه گذشــته، تفاهمنامه خرید این 6۰ فروند هواپیمای مسافری 
7٣7 مکس بین دو شــرکت آسمان و بویینگ به امضا رسیده بود و طی مراسم رسمی 
با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقامات رسمی این دو شرکت، 

قرارداد نهایی منعقد شد.
قرار بر این اســت که این هواپیماها از ســال ۲۰۲۲ به تدریج به شرکت هواپیمایی 
آســمان تحویل شود و در همان سال اول، 5 تا ۱۰ فروند بوئینگ 7٣7 تحویل شرکت 
آســمان خواهد شد.هواپیمای بوئینگ 7٣7 یک هواپیمای مسافری ۱٣۰ نفره است که 
مــی تواند بیش از 45۰۰ کیلومتر پرواز کنــد و با ورود این هواپیماها به ناوگان هوایی 

آسمان، ظرفیت صندلی آسمان ایر به بیش از 8 هزار صندلی افزایش می یابد.
همچنین پیش از شــرکت هواپیمایی آسمان، سال گذشته شرکت ایران ایر قرارداد 
خرید 8۰ فروند هواپیمای بویینگ را با این شــرکت به امضا رســاند که قرار اســت از 
اردیبهشت ماه سال آینده، تحویل بویینگ های ایران ایر آغاز شود و در بازه زمانی ۱۰ 
ســاله 8۰ فروند بویینگ تحویل داده شود.در حالی یک شرکت ایرانی قرارداد خرید 6۰ 
فروند بویینگ 7٣7 را از یک شــرکت آمریکایی منعقد کرد که ســنای آمریکا به بهانه 

مبارزه با تروریسم تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد.  

علیرضــا رحیمی با اشــاره به روایات ضــد و نقیضی که از حادثه تروریســتی روز 
چهارشنبه هفته گذشته مجلس در رسانه ها و توسط افراد مختلف نقل شده، اعالم کرد: 
متاسفانه هنوز روایت متقنی از این حادثه وجود ندارد.به گزارش ایلنا، وی گفت: باتوجه 
به اهمیت موضوع به نظر می رسد فرمانده حفاظت و رییس حراست مجلس باید هرچه 
زودتر روایتی واحد براســاس ارزیابی های مستند، مدراک موجود و مشاهدات شاهدان 
قابل اعتماد ارائه کنند تا بساط گمانه زنی ها و شایعات برچیده شود.او در پاسخ به سوالی 
درباره شــایعات فراوان درخصوص حضور یک زن در میان تروریست ها به عنوان کسی 
که فیلم حمله داعش را برای این گروهک تروریستی از طریق گوشی تلفن همراه ضبط 
کــرده، گفت: آن چنان که اطالع داریم تنها زنی که در این عملیات با داعش همکاری 
داشته، یک نفر بوده که در حرم امام دستگیر شده و هیج خانمی همراه تروریست های 
مجلس نبوده اســت.او در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این که آیا احتمال دارد زنی 
که دســتانش در تصاویر ویدئوی داعش دیده می شــود، گروگان باشــد نیز گفت: این 
مســئله نیز بعید به نظر می رسد چرا که تصویربرداری و پخش فیلم بخشی از عملیات 

داعش در این حمله بوده و قاعدتًا خودشان فیلم گرفته اند.

 قرارداد خرید 60 فروند هواپیما امضا شد

روایت ها از حمالت تروریستی تهران متناقض است
علیرضا رحیمی نماینده مجلس:


