
صفحه 3

صفحه 3 

خرب اول

اصلی ترین استراتژی مقابله با حمالت تروریستی؛ وحدت ملی و همدلی 
حمله تروریستی صبح امروز مجلس و حرم امام خمینی بی شک یکی از تلخ ترین حوادث سالهای اخیر است. برای نسل ما که هنوز پیامدهای غیرقابل جبران ترورهای دهه 
شصت را تجربه می کند، هر حادثه تروریستی می تواند زنگ خطری  جدی باشد. زنگ خطری که بیش از آنکه امنیت و آرامش کشور را تحت الشعاع قرار دهد، به وحدت 

و همدلی مردم ضربه بزند و مردم را دسته دسته در مقابل هم قرار دهد. در حادثه امروز چند نکته قابل ذکر است:
1. در چنین بحران هایی وظیفه رسانه های خبری بخصوص صدا و سیما بعنوان فراگیرترین رسانه ملی عالوه بر اطالع رسانی دقیق و با سرعت، دعوت به آرامش، همدلی و 
تفاهم است. متاسفانه این بار هم صدا و سیما در این آزمون سربلند بیرون نیامد. در حالی که مردم از صبح امروز به دنبال کسب خبر از آخرین وضعیت این حمالت تروریستی 
بودند، صدا و سیما بی توجه به این خواسته ملی، برنامه های روزانه خود را ادامه می داد. این در حالی بود که رسانه های معتبر بین المللی اخبار ایران را در صدر موضوعات 

خود قرار داده بودند. ادامه در صفحه 2 

اظهارات امام جمعه ساوه درباره 
زنان پیگیری می شود 

دستان ناپاک را از سفره بیت المال 
کوتاه کردیم 
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شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور : 

بهمن اخوان مدیر عامل ایرالکو خطاب به نماینده اراک :

پریا فردوس

 صفحه 2

یادداشت های امروز

 صفحه 5 

انتقادها از نظرات دونالد 
ترامپ در خصوص حادثه 

تروریستی لندن

 سالروز تولد گنجینه نفیس 
تاریخ ، هنر و شعر ایران

 صدا و سیما باز هم 
عقب ماند

 صفحه 6 

  همین صفحه 

الهام رئیسی 

امیر مقدور مشهود 

زهرا شریعتی فر 

سرمقاله

از اولین دقایق شــروع عملیات تروریسمی در تهران شاهد اظهار 
نظر ها و مواضع عجیب و غریب از ســوی مردم و بعضی به اصطالح  
تحلیل گران سیاســی بودیم. از شوخی های بی مزه محدود در فضای 
تلگرامــی که بگذریم، اکثریت مردم در این حادثه از خود مســئولیت 
بــه خرج داده و با پی گیری اخبار و گزارشــات متنوع نوعی هم ذات 
پنــداری با مصدومان حادثه را به نمایش گذاشــتند. از این موارد که 
بگذریم عجیب ترین موضع گیری مربوط به افرادی بود که هنوز داغ 
شکست انتخابات را در دل خود نگه داشته اند. تندروهایی که حاضرند 
تحت هر شرایطی از شکســت انتخاباتی انتقام گرفته و کمی سبک 
شــوند. این افراد ضعیف النفس از ابتدای وقوع حادثه با انتشار متنها 
و توئیتهــای مختلف در فضای مجازی اتفاق پیــش آمده را حاصل 
ســهل انگاری  دولت و شــخص رئیس جمهور دانسته و مدام تاکید 
داشته اند که حمالت تروریسمی تهران حاصل انتخاب شخص »بی 
کفایتی« همچون حسن روحانی است. باید از این افراد پرسید از آغاز 
شــکل گیری داعش و تحرکات بی شــمار این گروهک تروریستی 
کدام دولت و کدام شخص در مصدر ریاست جمهوری اسالمی ایران 
بوده اســت؟ حمالت بی شماری که تا اکنون توسط وزارت اطالعات 
شناسایی و خنتثی شــده است، با مدیریت کدام رئیس جمهور امکان 
پذیر گردیده  است؟ واقعا جای تاسف دارد که این افراد بجای آنکه در 
چنین شرایطی اتحاد ملی و یکصدایی در مقابل متجاوزین خارجی را 
به نمایش بگذارنــد با موضع گیری مبتذل خود بیش از پیش ماهیت 
نازل خود را به نمایش گذاشتند. اینها افرادی هستند که حاضرند برای 
کســب منصب و موقعیتی موقتی نه تنها ماهیت ملی بلکه سرزمین و 
هم وطن خود را نیز در معرض فروش گذارند. این اتفاق به خوبی نشان 
داد که ایران و ایرانی در مواقع بحرانی بر روی کدام دســته از افراد و 
گروههای سیاسی باید حساب کرده و با مساعی و اشتراک نظر بتواند 
قدم به قدم از بحرانهای پیش رو گذر نماید. 12 شــهید و 42 مصدوم 
حاصل عملیات تروریسمی دیروز بود. افرادی که بی هیچ گناهی کشته 
و مصدوم شــدند فقط یک هم شهری یا دوست یا فامیل نبودند. آنها 
انسانهایی بودند که قربانی تعامالت قدرت در عرصه  نظام بین المللی 
هستند. هم صدایی سیاستمداران و فعاالن مدنی در اقصی نقاط جهان 
در محکومیت این حمله تروریسمی و ابراز همدردی با آسیب دیدگان 
نشــان می دهد که تروریسم خطری برای انسانیت است و هر کسی 
در حد و بضاعت خود با درک این موضوع ســعی دارد در مقابل چنین 
وقایعی بایستد. در این میان کسانی که سعی دارند با استفاده سیاسی از 
وقایع پیش آمده ماست خود را کیسه کرده و به دنبال اهداف و منافع 
ناچیز خود باشند بدون شــک نمی توانند نسبتی با این حس و درک 

انسانی داشته باشند. 
در انتها باید از نیروهای امنیتی و ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بخاطر واکنش سریع و بی نقص تشــکر کرد. بار دیگر ملت ایران با 
نمایش این نیروهای ارزشی پی بردند که امنیت و آسایش خاطری که 
در آن بســر می برند مرهون زحمات بی شائبه ی این نیروهای گم نام 
و بی ادعا است. جای بســی تاسف است که برخی موقعیت طلبان و 
عناصر ضعیف النفس سعی دارند خود را به گونه ای به این پتانسیلهای 
ارزشی کشور متصل کنند. مطمئنا ملت ایران حساب این افراد معلوم 
الحال را هیچگاه با نیروهای ارزشــی و گم نام ســپاه و ارتش و دیگر 
نیروهای نظامــی و امنیتی یکجا در نظر نگرفتــه و بر تمایز این دو 

اشراف کامل دارند.

                 امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی 

تروریسم و محک وطن پرستی 
صبــح چهارشــنبه در حــرم امــام و مجلــس 
تیراندازی هایی توسط عوامل تروریستی داعش صورت 

گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مســئوالن امنیتی از پایان 
عملیات تروریستی در مجلس در ساعت 1۵ خبر دادند.

در حمله تروریســتی به حرم امام یک نفر شهید و 
چندین نفر مجروح شدند. یکی از حمله کنندگان به حرم 
امام خــود را به صورت انتحاری منفجر کرد و یکی از 
آنها توســط نیروهای ناجا مضروب شد و به هالکت 
رسید. همزمان با حمله تروریستی به حرم امام صدای 
تیراندازی در راهروهای مجلس هم شــنیده شد. چهار 
نفر از تروریست ها پس از درگیری با نیروهای حفاظتی، 
تیراندازی کرده و وارد ساختمان اداری مجلس شدند. 
پــس از وقوع این حادثه نیروهای حفاظتی خبرنگاران 

پارلمانی را از محوطه راهرو دور کردند و درب صحن را 
بستند. طبق اطالعات کسب شده دو نفر از مجروحان 
که از نیروهای حفاظتی سپاه پاسداران بوده است، یکی 
از ناحیه دست و دیگری از ناحیه پا مجروح شده اند. پس 
از گذشت ساعاتی از حادثه یکی از مهاجمان مسلح از 
مجلس خارج شــد و به دلیل حضور نیروهای امنیتی 
در خیابان منتهی به پارلمان به خانه ملت بازگشــت. 
وزیر بهداشــت به منظور نظارت بــر درمان و عیادت 
از مجروحان تیراندازی مجلس به بیمارســتان محل 
بســتری این مجروحــان رفــت. وزارت اطالعات در 
اطالعیه ای مهم تاکید کرد: درصورت دیدن فعالیت و 
یا اشخاص مشکوک به تروریست در محلی که هستید 

با شماره 11۳ وزارت اطالعات تماس بگیرید.
پس از وقــوع حادثه تیم های چک و خنثی و آتش 

نشــانان در اطراف حرم امام مستقر شــدند و تمامی 
درهای ورودی حرم مسدود و تدابیر امنیتی در ایستگاه 
مترو حرم مطهر تشدید شد. پلیس راهور تهران بزرگ 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد در مســیرهای ترددی 
اطراف مجلس شورای اســالمی تدابیر ویژه ترافیکی 
انجام شده اســت تردد خودروهای شخصی به سمت 
مجلس ممنوع اســت و برای تردد خودروهای امدادی 
و آتش نشانی مسیرهای ویژه در نظر گرفته شده است. 
پس از گذشــت حدود یک ســاعت صدای تیراندازی 
همچنان از مجلس به گوش می رســید. دومین عامل 
انتحاری در حرم امام خمینی)ره( که شــش نارنجک 
جنگی همراه خود داشــت در حین انجام عملیات خود 
با شلیک نیروهای امنیتی به سرش به هالکت رسید. 
یکی از تروریست های حاضر در مجلس در طبقه چهارم 

پارلمان خود را منفجر کرد. مدیر کل ضد تروریســتی 
وزارت اطالعات اعالم کرد صبح چهارشــنبه چند تیم 
تروریستی در شهر تهران اقدام به حمالت تروریستی 
کردند که عوامل یکــی از آنها قبل از هرگونه اقدامی 
دستگیر شــدند. وی ادامه داد: دو تیم دیگر یکی حرم 
امام)ره( و دیگری  ساختمان مجلس شورای اسالمی 
را مورد حمله قرار دادند که با هوشیاری ماموران حرم 
امــام)ره( ، یک فرد انتحاری قبل از اقدام مورد اصابت 
گلوله قرار گرفــت و فرد انتحاری دیگر خود را منفجر 
کرد. مدیر کل ضدتروریستی وزارت اطالعات همچنین 
خاطر نشان کرد: تیم دیگر در میدان بهارستان اقدام به 
تیراندازی به مراجعین به یکی از ساختمان های اداری 
مجلس را  کرده اســت.در این حوادث 12 نفر شهید و 

42 نفر مجروح شدند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مجلس شورای اسالمی و مرقد امام را بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری اعماق وابســته به گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 

عناصر این گروه تروریستی عملیات تروریستی امروز -چهارشنبه- در تهران را انجام داده اند.
در این بیانیه تاکید شــده اســت که عناصر گروه تروریســتی داعش به مرقد امام خمینی و ساختمان 

مجلس شورای اسالمی حمله کرده اند.

جزئیات حمله تروریستی صبح چهارشنبه   

داعش مسئولیت حمله به مجلس و حرم امام را بر عهده گرفت 

ســازمان اورژانس کشــور شــمار شــهدای حوادث 
تروریستی در تهران  را 12 تن اعالم کرد.

دکتر کولیوند سرپرســت اورژانس کشــور در این باره 
گفــت: طبــق آخرین آمار شــمار مجروحــان دو حادثه 
تروریســتی تیراندازی در مجلس و حرم مطهر به 42 تن 

رسید.
وی شــمار شــهدای این حوادث تروریستی را 12 تن 

اعالم کرد.

  12 شهید  و 42 مجروح در 
حادثه تروریستی در تهران

پیام های همدردی شخصیت های بین المللی برای شهدای خانه ملت و حرم امام »ره«

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با 
قربانیان حادثه تروریستی روز چهارشنبه تهران 

ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایســنا، فدریکا موگرینی مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در 
سخنرانی اش در کمیســیون اروپا گفت: اجازه 
دهید ســخنانم را با ابراز همدردی و تسلیت به 
قربانیان حادثه تروریستی تهران شروع کنم. در 
این لحظات مــا این حوادث را از نزدیک دنبال 

می کنیــم. من صحبت هایم را بــا این موضوع 
شــروع کردم، چرا که امروز بار دیگر یک روز 

بسیار ناراحت کننده است.
موگرینــی در ادامه گفت: واضح اســت که 
هر بار که یک حادثه تروریســتی در هر جایی 
از دنیــا اتفــاق می افتــد، مــا آن را از نزدیک 
پیگیری می کنیــم. من امروز بــا محمد جواد 
 ظریف وزیر امور خارجه ایــران تماس خواهم 

گرفت.

ابراز همدردی موگرینی با قربانیان واقعه تروریستی تهران

آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا: 
آنتونیو تاجانی رئیــس پارلمان اروپا نیز در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت: من با رئیس پارلمان و 

مردم ایران ابراز همبستگی می کنم.
آنجلینو الفانو وزیر خارجه ایتالیا: 

تروریسم این بار به منطقهای حساس مانند 
ایران ضربه زد

آنجلینو الفانــو وزیر خارجه ایتالیا حمالت تروریســتی 
روزچهارشنبه در تهران را به شدت محکوم کرد.

 وی ضمن ابراز همبستگی با قربانیان تروریسم جهانی 

افزود: این حمالت تاییدی بر نیاز مطلق برای کشــورهای 
درگیر اســت که ضمن توسعه گفت و گوها، منافع مشترک 
را برای شکست افراط گرایی های خشونت آمیز و تروریسم 

بر رقابت های منطقه ای ارجحیت دهند.
واکنش نبیه بری به حوادث تهران

رئیس پارلمان لبنان در واکنش به حوادث تروریســتی 
تهران با ارســال پیام های جداگانه ای بــه مقام های ایران، 

حوادث تروریستی تهران را محکوم کرد.
به گــزارش ایلنا به نقل از العهــد، »نبیه بری« رئیس 
پارلمان لبنان در پی حوادث تروریستی امروز -چهارشنبه- 
در حرم امام و همچنین مجلس شــورای اسالمی در پیامی 

ضمن محکوم کردن این اقدام های تروریستی، تصریح کرد 
که این گونه حمالت تروریســتی عزم جمهوری اســالمی 
ایران را برای مبارزه و غلبه بر تروریسم بیشتر خواهد کرد.

وی در ادامه افــزود: »ایران جلودار گروه هایی اســت 
که برای ســاقط کردن تروریســم، حامیان و طراحان آن 

می کوشند.«
واکنش وزارت امور خارجه ترکیه:  این حمالت 

ظالمانه را محکوم میکنیم
وزارت امور خارجه ترکیه در محکومیت حادثه تروریستی 
در مجلس ایران و حرم امام خمینی بیانیه ای منتشــر کرد.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه اینترنتی رسمی وزارت 

امور خارجه ترکیه در این بیانیه آمده اســت: ما از شــنیدن 
خبر حمله تروریســتی به مجلس ایران و مرقد امام خمینی 
در تهران در صبح روز چهارشنبه به شدت متاسف شدیم که 
در نتیجه این حمالت تعدادی از افراد جان خود را از دست 

داده و مجروح شدند.
ما این حمالت ظالمانه را محکوم می کنیم و امیدواریم 
که خداوند کشــته شــدگان در این حادثه را رحمت کند.ما 
هم چنین با مردم ایران به ویژه بستگان قربانیان این حادثه 
و به عالوه دولت ایران ابراز همدردی می کنیم و امیدواریم 
که مجروحان نیز هر چه زودتر ســالمت خود را به دســت 

آورند.

تروریسم و محک 
وطن پرستی 
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رئیس جمهور با محکوم کردن حادثه تروریستی چهارشنبه گفت:
اراده ملت ایران برای مبارزه با تروریسم منطقه ای تقویت خواهد شد

رئیس جمهور گفت: ملت ایران هر دسیسه و توطئه بدخواهان را با وحدت و انسجام بیشتر و با ساختار قدرتمند 
امنیتی خود در هم خواهد شکست. بی تردید حوادث تروریستی امروز تهران، اراده ایران اسالمی در مبارزه با تروریسم 
منطقه ای، افراط و خشونت را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. پیام ایران، مثل همیشه این است که تروریسم 
یک مشکل همگانی است و اتحاد برای مبارزه با افراط، خشونت و تروریسم با همکاری های منطقه ای و بین المللی، 
مهمترین نیاز جامعه امروز جهانی است. اینجانب به خانواده های عزیزی که در ایام ضیافت الهی، عزیزان خود را در 
این حوادث تروریستی از دست دادند تسلیت می گویم؛ برای آن شهیدان مظلوم علو درجات، برای بازماندگان صبر و 

اجر و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل مسالت می نمایم.


