دستگیری  ۳جاسوس موساد در سیستانوبلوچستان

یکشنبه  4اردیبهشت 1401
وطنامروز      شماره 3470

 ۳جاسوس موساد در سیستانوبلوچستان با حکم دستگاه قضایی دستگیر
شدند .به گزارش اداره کل اطالعات سیستانوبلوچستان ،این افراد در انتشار
اطالعات و اسناد طبقهبندی شده دست داشتهاند.

سیاسی

اخبار

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی
درگذشت آیتاهلل سیدمهدی بجنوردی

رهبر معظم انقالب اسالمی درگذشت فقیه عالیقدر مرحوم
آیتاهلل آقای حاجسیدمهدی بجنوردی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری،
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
درگذشت فقیه عالیق��در و متعبد مرحوم آیتاهلل آقای
حاجسیدمهدی بجنوردی رضواناهلل علیه را به خاندان مکرم
ایشان و بیت شریف مرحوم آیتاهلل حاجمیرزا حسن بجنوردی
اعلیاهلل مقامه و دیگر وابستگان و ارادتمندان و مستفیدان از
محضر ایشان تسلیت عرض میکنم و علو درجات این عالم
جلیلالقدر را که عمری با سالمت نفس و تقوا و طهارات در
نجف و تهران گذرانیدند از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیدعلیخامنهای
 ۲اردیبهشت ۱۴۰۱

مالقات مردمی رئیس عدلیه
با  ۱۳مراجعهکننده به دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه همزمان با لیالی پرفیض قدر ،مالقات
مردم��ی با هدف رسیدگ��ی به مس��ائل و مشکالت مردم
و مراجعهکنندگ��ان به دستگاه قضایی بوی��ژه خانوادههای
زندانیان برگزار کرد .حجتاالسالم غالمحسین محسنیاژهای
در ساختم��ان ح��وزه ریاس��ت ق��وه قضائیه ب��ا  ۱۳تن از
مراجعهکنندگ��ان به دستگاه قضا مالقات کرد و ضمن قرار
گرفتن در جریان مسائل و مشکالت آنها به صورت موردی
دستورات مقتض��ی را صادر ک��رد .درخواستهای خانواده
زندانی��ان ،دعاوی و اختالفات خانوادگی از قبیل «مطالبه و
اجرای مهریه» و «نفقه و هزینههای زندگی زوجه» ،مشکالت
حقوق��ی و قضایی یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا ،پرونده
کثیرالشاکی ناظر بر کالهب��رداری و یک پرونده امنیتی از
جمله موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این مالقات
مردمی رئیس قوه قضائیه بود .محس��نیاژهای در پایان این
مالق��ات مردمی با تشریح برخی موارد و موضوعات مطرح
ش��ده از جانب مراجعهکنندگان ،ب��ا تاکید بر حل و فصل
پروندههای خانوادگی با اتخاذ رویکرد کدخدامنشی ،صلح و
سازش و گذشت طرفین که در ماه پر خیر و برکت رمضان
دارای اج��ر و پاداش مضاعف است ،اظهار داشت :در جریان
مالق��ات مردمی امروز تعدادی از مراجعهکنندگان به طرح
مسائل و موضوعات خانوادگی از قبیل نفقه ،مهریه و اختالفات
میان زوجین پرداختند؛ باور ما این است بسیاری از این قبیل
مسائل قابل حل و فصل و به صلح و سازش رسیدن است و به
این طریق هم خود خانوادهها کمتر متحمل آسیب میشوند
و هم کار دستگاه قضایی کاهش مییابد .رئیس قوهقضائیه
درباره مقوله کالهبرداری از افراد که درصد قابل توجهی از
پروندههای کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان
مالقاتهای مردمی از جانب مراجعهکنندگان به دفعات تکرار
میشود و امروز نیز  ۳مراجعهکننده در باب آن مس��ائلی را
مطرح کردند ،گفت :توصیه و تذکر جدی ما به مردم آن است
که سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت ،حصول اطمینان از
جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین الزم و معتبر به
افراد غیر نسپارند .وی تصریح کرد :متأسفانه با وجود تذکرات
و هشدارهایی که داده میشود ،همچنان رویه اعتماد مردم
به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموالشان به آنها
ب��دون اخذ تضامین الزم و معتبر و پدید آمدن پروندههای
کثیرالشاکی به این واسطه ،استمرار دارد.

سردار حجازی در مقابله
با صهیونیستها نابغه بود

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه سردار
حجازی دارای هندسه فکری و نبوغ استراتژیک برای مقابله
با صهیونیستها و داعش بود ،گفت :به برکت حضور او در
لبنان و مجاهدت مدافعان حرم ،صهیونیستها در برابر انقالب
اسالمی شکست خوردند .سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی
در مراسم نخستین سالگرد سردار شهید سیدمحمد حجازی
اظهار داشت :سردار سرلشکر سیدمحمد حجازی ،از نظر تفکر
و اندیشه ،قله رفیع عقالنیت و تفکر راهبردی برای پاسداری و
دفاع همهجانبه از ملت و کشور و عمقبخشی دفاع از انقالب
اسالم��ی تا دریای مدیترانه ب��ود .وی با بیان اینکه «سردار
حجازی دارای هندسه فکری ،نبوغ استراتژیک برای مقابله با
صهیونیستها و داعشیهای کافر بود» تأکید کرد :به برکت
حضور او در لبنان و مجاهدت مدافعان حرم ،صهیونیستها
در برابر انقالب اسالمی شکست خوردند .سردار حجازی کم
حرف میزد اما کالم او راهبردی بود ،از خود تعریف نمیکرد
اما از خود گذشته و در عمل مکتوم و عمیق بود؛ او حزباهلل
لبنان را قدرت بخشید و صهیونیستها را به زانو درآورد.

پس از وقفه  45روزه در مذاکرات وین ،مقامات دولت بایدن همچنان میگویند با وجود پیشرفتها رسیدن به توافق نامشخص است

پیچیدهتر از دیروز!

امیرعبداللهیان در گفتوگو با جوزپ بورل :کاخ سفید باید زیادهخواهیها و تردید را کنار بگذارد
گروه سیاس�ی :در شرایطی که مذاکرات وین بیش از  40روز
است با عدم تصمیمگیری سیاسی آمریکا با وقفه مواجه شده
است ،تب��ادل پیام توسط برخی کانالهای دیپلماتیک دوباره
به جریان افت��اده است .به گزارش «وطنامروز» ،پس از اینکه
پیامهای ته��ران -واشنگتن در فروردین از طریق انریکه مورا،
هماهنگکننده اروپایی مذاکرات منتق��ل شد ،جوزپ بورل،
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی هم با وزیر امور خارجه
ارتباط تلفنی برقرار کرد .این در حالی است که منابع آمریکایی
هفت��ه گذشته خبر داده بودند ک��ه دولت بایدن پس از ارسال
آخرین پیام تهران ،قصد ندارد پاسخی به آن بدهد.
حسین امیرعبداللهیان در گفتوگوی تلفنی جمعهشب دوم
اردیبهشت با بورل با اشاره به اراده ایران برای رسیدن به توافق
خوب ،قوی و پایدار ،خطاب به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپایی ،تصریح کرد که آمریکا باید زیادهخواهیها و تردید را کنار
گذاشته و در مسیر واق ع بینی و راهحل گام بردارد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تداوم رایزنیها برای رفع
تحریمها و با بیان اینکه «هیچ تردیدی در اراده دولت جمهوری
اسالمی ایران برای رسیدن به توافق خوب ،قوی و پایدار وجود
ندارد» ،تصریح کرد :کاخ سفید باید زیادهخواهیها و تردید را
کنار گذاشته و در مسیر واقع بینی و راهحل گام بردارد .رئیس
دستگاه دیپلماسی با اشاره به تالش طوالنی همه ط رفها در
وین عنوان کرد :اکنون  ۳کشور اروپایی ،روسیه و چین آماده
نهایی شدن توافق هس��تند .دولت فعلی آمریکا باید جسارت
اصالح سیاستهای اشتباه گذشته کاخ سفید را داشته باشد.
وی ب��ا قدردانی از تالشهای بیوقفه جوزپ بورل و انریکه
مورا معاون بورل و هماهنگکننده گفتوگوها یادآور شد :اکنون
دیپلماسی به درستی و بخوبی عمل میکند.
امیرعبداللهیان پنجشنبه اول اردیبهشت هم درگفتوگوی
تلفنی با فیصل المقداد ،وزیر خارجه سوریه درباره روند مذاکرات
وین خاطرنشان کرد :تبادل پیامها بین ایران و آمریکا از طریق
اتحادیه اروپایی در حال انجام است و در این مسیر بارها تاکید
کردهایم که جمهوری اسالمی ایران نه به زیادهخواهیها توجه
دارد و نه حاضر است از خطوط قرمز خود عقبنشینی کند.
جوزپ بورل ،مس��ؤول سیاست خارج��ی اتحادیه اروپایی
نی��ز جمع��ه ش��ب (دوم اردیبهش��ت  )۱۴۰۱در گفتوگو با
امیرعبداللهیان با اشاره به اراده مثبت طرف ایرانی در مذاکرات
وین گفت :باور داریم که ایران خواهان توافق است و ابتکارات
متنوعی وجود داشته و تداوم دارد .مس��ؤول سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی طوالنی شدن تنف��س در مذاکرات را سازنده
نخواند و پیشنهاد کرد که گفتوگوها مجددا بین نماینده اتحادیه
اروپایی و مذاکرهکننده ارشد ایران از نزدیک پیگیری شود.
گفتنی است در شرایطی که زمان علیه دولت بایدن در حرکت
است روزنامه صهیونیستی هاآرتص چهارشنبه ( 31فروردین)
ادع��ا کرد جو بایدن رئیسجمهور آمریکا یکشنبه (امروز) قرار
گروه سیاسی :پیام همدردی رهبر معظم انقالب به خانواده
شهدای حوادث تروریستی اخیر افغانستان ابالغ شد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،افغانس��تان روزهای تلخی را
پشتسر میگذارد .بار دیگر سریال انفجارها ،مس��اجد این
کش��ور را تبدیل به محل شهادت روزهداران کرده است .در
همین زمینه روز گذشته معاون سفیر جمهوری اسالمی ایران
در کابل و هیات همراه ضمن دیدار با خانواده شهدای حوادث
تروریستی اخیر افغانستان ،پیام تسلیت و ابراز همدردی رهبر
انقالب و جمهوری اسالمی را به آنان ابالغ کردند.
رئیسجمهور نیز در پیامی نسبت به گسترش تهدیدها
علیه مل��ت افغانس��تان و ملتهای منطقه هش��دار داد.
حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی ضمن محکومیت شدید
انفجاره��ای تروریس��تی اخیر در افغانس��تان ،بر ضرورت
تامین امنیت همه مردم افغانستان بویژه امنیت کامل آنها
در مدارس ،مس��اجد و مراک��ز مذهبی تاکید کرد .رئیس
شورای عالی امنیت ملی همچنین با تاکید بر مس��ؤولیت
تهای
حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریس 
عام��ل حمالت اخیر ،اعالم ک��رد جمهوری اسالمی ایران
آمادگی همکاری و بهکارگی��ری همه امکانات خود برای
مقابله با تهدید تروریسم تکفیری و جلوگیری از تکرار این
فجایع را دارد و همچنین آماده است در حوزه درمانی نیز
به مجروحان این حمالت تروریس��تی کمکهای برادرانه

برگزاری دور پنجم گفتوگوهای ایران
و عربستان

خبرگ��زاری روس��ی اسپوتنی��ک ادعا ک��رد دور پنجم
گفتوگوه��ا میان ایران و عربس��تان پنجشنبه گذشته در
بغداد و در فضایی بسیار مثبت برگزار شده است .یک منبع
دیپلماتیک آگاه در گفتوگو با خبرگزاری روسی اسپوتنیک
ادعا کرده پنجمین دور گفتوگوهای ایران و عربستان سعودی
پنجشنبه با حضور نماینده دولت عراق در بغداد برگزار شد
و فضای این جلسه بسیار مثبت بود .این منبع در پاسخ به
سوالی درباره پروندههای مطرح شده در جلسه مذکور گفت:
دو هیات روی بیشتر پروندههای منطقه و همچنین پرونده
روابط دوجانبه و امنیت منطقه خلیج (فارس) صحبت کردند.

■■توافق نامشخص!

است موضع آمریکا درباره خروج یا عدم خروج سپاه پاسداران از
لیست سازمانهای تروریستی خارجی  -FTO-را اعالم کند.
■■درخواست جدید!

در همی��ن حال واشنگت��ن در دور ت��ازه زیادهخواهیهای
خ��ود درخواست جدیدی روی میز گذاشته است .خبرگزاری
«رویترز» به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا نوشته چنانچه
ایران خواستار رفع تحریمها فراتر از توافق هستهای است باید
نگرانیهای آمریکا را که فراتر از مسائل هستهای هستند برطرف
کند .رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت:
«م��ا در منظر عموم مذاکره نمیکنیم اما اگر ایران میخواهد
تحریمهای فراتر از برج��ام برداشته شوند باید نگرانیهایی را
ک��ه فراتر از برجام داریم ،برطرف کن��د» .این مقام آمریکایی
همچنین در تالش برای انداختن توپ در زمین ایران مدعی شد:
«بالعکس اگر آنها نمیخواهند از این مذاکرات برای حل دیگر
مسائل دوجانبه فراتر از برجام استفاده کنند ،اطمینان داریم که
میتوانیم به سرعت به درکی در قبال برجام دست یافته و اجرای
مجدد آن را از سر بگیریم .ایران باید تصمیم بگیرد» .این مقام
وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفت« :در صورت
بازگشت به برجام ،ایاالت متحده استفاده از ابزارهای قدرتمند
خ��ود در برابر فعالیتهای ثباتزدای این کشور و حمایتی که
از تروریسم و گروههای نیابتی تروریستی دارد حفظ کرده و با
جدیت آنها را اجرا میکند ،بویژه در مقابله با سپاه پاسداران انقالب
اسالمی» .گفتنی است دولت آمریکا با عدم پذیرش خطوط قرمز
ایران وضعیت مذاکرات برای احیای برجام را در بالتکلیفی باقی
گذاشته است .دولت بایدن در این راه با موانع داخلی مواجه است؛
با نزدیک شدن به انتخابات کنگره ایاالت متحده و اوضاع شکننده

دموکراتها در این انتخابات ،فشار مخالفان توافق در آمریکا بر
دولت بایدن افزایش یافته است و به همین خاطر دولت بایدن
در این مقطع نمیخواهد هزینه عواقب احیای برجام را بپردازد.
از همین رو مقامات آمریکایی با فرافکنی تالش میکنند تنها
گره موجود بر سر راه احیای توافق را موضوع خارج کردن سپاه
پاسداران از لیست سازمانهای تروریستی خارجی عنوان کنند.
آمریکاییها با القای اینکه این موضوع خواستهای غیرهستهای
است ،در صدد معرفی ایران به عنوان مقصر به شکست کشاندن
گفتوگوها هستند.
■■عدم توافق ممکن است

سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره بنبست در مذاکرات وین
و اینکه آیا انتظار دارد شورای امنیت سازمان ملل بزودی این
موضوع را به بحث بگذارد یا نه ،گفت :ما هنوز به توافقی دست
نیافتهایم و ممکن است به آن نرسیم .اما رئیسجمهور بایدن
وع��ده داده است که ما اطمینان خواهیم یافت ایران هرگز به
تسلیحات هستهای دست پیدا نکند .به گزارش روزنامه العربی
الجدید ،لیندا توماس گرینفیلد ،در بخشی از یک گفتوگو با این
روزنامه اظهار کرد :موضوع توافق در شورای امنیت مطرح نشده
است اما اگر آنجا مطرح شود ،ما آمادهایم رای بدهیم و درباره
مسائل مشترک جهانی بحث کنیم .این یکی از حوزههایی بود که
ما توانستیم راجع به آن همکاری نزدیکی با تمام اعضای شورای
امنی��ت داشته باشیم .او افزود :فکر میکنم تمام آنها خواستار
برجام و بازگش��ت آمریکا به توافق و اجرای کامل مقررات آن
هستند .به گمانم ،اگر این مساله در شورای امنیت مطرح شود،
ایران خواهد شنید که جهان میخواهد در این زمینه وارد عمل
شود .سفیر آمریکا در سازمان ملل مدعی شد :این ایران است

پیام همدردی رهبر انقالب به خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر افغانستان ابالغ شد

هشدار رئیسی به طالبان

خود را ارائه دهد.
رئیسجمه��ور همچنی��ن در اجتماع شبزن��دهداران
دومین شب قدر ماه مب��ارک رمضان و سوگواران شهادت
مولیالموحدین علی(ع) در مصالی حضرت امام خمینی(ره)،
با اشاره ب��ه روشنگری چند سال قبل رهبر معظم انقالب
مبنی بر اینکه داعش دستپ��رورده سرویسهای غربی و
صهیونیس��م است ،گفت :امروز ک��ه شاهد جنایات مشابه
داعشیها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران
مظلوم در مسجداالقصی و مساجد افغانستان هستیم ،جهان
بی��ش از هر زمان دیگر به حقانیت روشنگری مقام معظم
رهبری پی برده است.
رئیسی حفاظت از جان همه مردم افغانستان از جمله
شیعی��ان این کشور را وظیف��ه حاکمان فعلی این کشور
دانست و تاکید کرد :از حاکمان افغانستان میخواهیم از
جان مردم مسلمان این کشور که با زبان روزه در مساجد
به شهادت میرسند ،دفاع کرده و جلوی گرگهایی را که
ناجوانمردانه به جان و امنیت آنها حمله میکنند ،بگیرند.

رئیسجمه��ور در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز قدس
اف��زود :پیوستگی و همبس��تگی امت اسالمی که یکی از
نماده��ای آن روز قدس است ،به لط��ف خدا و به اعتبار
اخالص امام راحل(ره) روزبهروز بیشتر میشود و امیدواریم
این همبستگی بهزودی منتهی به آزادی قدس شریف و
رسیدن فلسطینیان به حق  ۷۰سالهشان شود .لبیک به
توصیه امیرالمومنین علی(ع) در دفاع از مظلوم انشاءاهلل
در روز قدس اتفاق خواهد افتاد.
سعی��د خطیبزاده ،سخنگ��وی وزارت امور خارجه هم
پنجشنبه گذشته با اشاره به سلس��له حمالت تروریستی
طی روزهای اخیر در افغانستان ،تشدید خشونت و ترور در
این کشور را مایه نگرانی عمیق خواند و تاکید کرد :حمله
به مس��جد اهل سنت در والیت قندوز که در ادامه حمله
تروریس��تی دیروز به مس��جد شیعیان مزارشریف صورت
گرفت ،به روشنی اهداف پلید تروریستهای مزدور بیگانه
را که درصدد ایجاد جنگ داخلی در افغانس��تان هس��تند،
نشان میدهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در حالی که کشورش
با زیادهخواهی موفقیت مذاکرات و گفتوگوها را در هالهای از
ابهام قرار داده است تاکید کرد ،بازگشت متقابل به اجرای کامل
برنامه جامع اقدام مشترک در راستای منافع ملی آمریکاست.
ند پرایس در این باره گفت :من اطالعات تازهای فراتر از آنچه
آخری��ن بار ،یک یا  ۲روز پی��ش درباره آن صحبت کردیم در
اختی��ار ندارم .همانطور که میدانید م��ا در ماههای گذشته
پیشرفت چشمگیری داشتهایم اما رسیدن به توافق نامشخص
است .طبق گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا ،وی ادامه
داد :اختالفهایی وجود دارد که باقی مانده است .ما همچنان
فعاالنه پیگیر حلوفصل آنها هستیم ،چراکه همچنان معتقدیم
بازگش��ت متقابل به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک،
منافعی در زمینه منع گسترش تسلیحات هستهای برای ما به
ارمغان خواهد آورد که بسیار به سود امنیت ملی ماست.
ح اجرای دوباره برنامه جامع
پرای��س افزود :در باالترین سط 
اقدام مشترک ،محدودیتهایی را برای برنامه هس��تهای ایران
ایجاد خواهد کرد؛ محدودیتهایی قابل راستیآزمایی و دائمی
را دوباره بر برنامه هس��تهای این کشور اعمال خواهد کرد .این
ابزاری خواهد بود که از طریق آن ،اطمینان حاصل خواهد شد
که تعهد رئیسجمهور بایدن مبنی بر اینکه ایران هرگز نمیتواند
به سالح هستهای دستپیدا کند ،تضمین شود.
سخنگویدستگاهدیپلماسیآمریکاهمچنینگفت:ماهمراه
با همپیمانان خود به طور مساوی برای سناریوهایی با و بدون
بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام آماده میشویم ،زیرا این
وضعیت بسیار نامشخص است و در نهایت ما یک تصمیم خواهیم
گرف��ت .ما تنها توافقی را امضا خواهیم کرد که رئیسجمهور
بای��دن تشخیص دهد که به سود امنی��ت آمریکاست .وی در
بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه «ایران برای خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست
تروریستی آمریکا چه کاری باید انجا م دهد؟» تصریح کرد :باید
بگویم که ما به صورت علنی مذاکره نمیکنیم اما ایرانیها باید
بدانن��د که این ،فرصتی برای بازگشت متقابل به اجرای کامل
برجام در کوتاهترین زمان ممکن است ،بنابراین ما برای مدتی بر
سر میز مذاکره میمانیم .ما بر سر این موضوع همکاری نزدیکی
با متحدان و شرکای اروپاییمان داشتهایم .پرایس در ادامه گفت:
بازگشت به اجرای کامل برجام در راستای منافع ما است ،زیرا
به ما مزایای عدم اشاعه هستهای را ارائه میدهد و یکی از این
مزایا طوالنی شدن مدت زمان گریز هستهای ایران است .اکنون،
این زمان گریز هستهای به میزان قابل توجهی کمتر شده است.
■■حضور داعش در افغانس�تان باعث تشدید فعالیتهای
تروریستی در منطقه شده است

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل با بیان اینکه حضور
داعش در افغانس��تان باعث تشدید فعالیتهای تروریستی
در منطق��ه شده ،از مراجع حاکمه در افغانس��تان خواست
ب��رای شناسایی عامالن جنایات اخیر و محاکمه آنها اقدام
فوری انجام دهد .زهرا ارشادی با بیان اینکه آسیای مرکزی
همچنان با چالشهای جدی ناشی از فعالیتهای تروریستی
مواجه است ،اظهار است :وضعیت امنیتی وخیم منطقه ناشی
از فعالیتهای داعش و سایر فعالیتهای تروریس��تها در
خاک افغانس��تان در پی اجرای سیاستهای غیرمسؤوالنه
تع��دادی از بازیگران خارجی در این کشور از جمله انتقال
تروریس��تهای داعش از عراق و سوریه به افغانستان قابل
توجه ویژه است .بر کسی پوشیده نیست که حضور داعش
در افغانستان باعث تشدید فعالیتهای تروریستی در منطقه
شده است .در همین راستا جمهوری اسالمی ایران حمالت
تروریس��تی اخیر در افغانستان را که منجر به کشته شدن
دهها انسان بیگناه بویژه کودکان شده ،محکوم میکند .وی
ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران عمیقا نگران این رویدادهای
غمانگیز در افغانستان است و از مراجع حاکمه در افغانستان
میخواهی��م برای شناسایی عام�لان این جنایات شنیع و
محاکمه آنها اقدام فوری انجام دهد.

محمود آبساالن ،محافظ فرمانده تیپ سلمان فارسی زاهدان در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید

فائزه هاشمی عذرخواهی کرد

فائزه هاشمی ضمن ارائه توضیحی درباره سخنانش در فیلم
منتشر شده ،از «مؤمنان آزاداندیشی که برداشت توهینآمیزی
داشتهاند» ،پوزش خواست .به گزارش ایرنا ،فائزه هاشمی در
یادداشتی نوشت :این روزها صحبتی تقطیع شده مربوط به
ساله��ا پیش مبنی بر شوخی با پیامبر از اینجانب منتشر
شده که باعث جریحهدار شدن احس��اسات برخی گردیده
اس��ت .از آنجا که فردی مس��لمان و معتق��د بوده و هرگز
قص��د توهین نداشتهام ،با توجه ب��ه احتمال خطا در بیان،
از مؤمنان آزاداندیشی که برداشت توهینآمیزی داشتهاند،
پوزش میطلبم و آرزوی هدایت برای کسانی که این فیلم
را با هدف سیاسی و غیرانسانی پخش کردهاند ،دارم ،چراکه
در آموزههای دینی ما ،انتشار خطا ،گناهی نابخشودنی است.

که مانع این تالشها شده است .ما موافقت کرده بودیم که اگر
آنها با پایبندی دوجانبه به توافق بازگردند ،ما هم به پایبندی
دوجانبه بازمیگردیم .موقعیت کنونی ما این است .ما آمادهایم،
آنها[ایران] نیستند.

پاسدار شهادت میدهد

گروه سیاسی :روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از
شهادت یکی از رزمندگان قرارگاه حین اجرای ماموریت تامین
امنیت در حومه شهر زاهدان خبر داد.
به گزارش «سپاهنیوز» ،روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم کرد :دقایق اولیه بامداد شنبه
سوم اردیبهشتماه همزمان ب��ا برگزاری مراسم لیالی قدر ،با
مشکوک شدن یکی از واحدهای گشتی قرارگاه قدس نیروی
زمینی سپاه ب��ه خودرویی دیگر در حومه شهر زاهدان ،بر اثر
تیران��دازی رخ داده یکی از رزمندگ��ان قرارگاه به نام محمود
آبس��االن به درجه رفیع شهادت نایل آمد .در این درگیری به
دیگر رزمندگان حاضر در صحنه آسیبی نرسیده است .معاون
امنیتی-انتظامیاستاندارسیستانوبلوچستاندرزمینهچگونگی
حادثه تیراندازی به ایست بازرسی در ورودی شهر زاهدان اظهار
کرد :ورودی شهر زاهدان یک ایست بازرسی بوده که متاسفانه

سحرگاه دیشب (جمع��ه) مورد تیراندازی برخ��ی اشرار قرار
میگیرد ،در این حادثه محمود آبساالن ،فرزند سردار آبساالن
جانشین فرمانده سپاه سلمان فارسی که در ایست بازرسی بوده
به شهادت میرسد .علیرضا مرحمتی افزود :هیچ فرد دیگری
در ای��ن حادثه مجروح و شهید نشده است .وی گفت :عوامل
این درگیری دستگیر شدهاند و اقدامات اطالعاتی و تحقیقاتی
در حال انجام است .خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی به نقل از
یک شاهد عینی نوشت :بر اثر تیراندازی فرد یا افراد ناشناس به
سمت ماشین سردار الماسی ،فرمانده تیپ سلمان فارسی زاهدان
محمود آبساالن محافظ وی به شهادت رسید.
الزم به ذکر است محمود آبساالن فرزند سردار پرویز آبساالن
جانشین سپاه سلمان استان سیستانوبلوچستان است .شهید
آبس��االن از نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و محافظ
سردار حسین الماسی ،فرمانده تیپ نیروهای مخصوص ۱۱۰

سلمان فارسی زاهدان بود .ایشان متاهل بود و دارای دو فرزند
کوچک و خردسال هستند .سردار الماسی درباره شهید آبساالن
گف��ت :این رزمنده والیت 10سال لباس پاسداری از والیت را
به تن داش��ت .فرمانده تیپ نیروهای مخصوص  ۱۱۰سلمان
فارسی زاهدان با بیان اینکه سختکوشی در میدانهای سخت
نبرد از مهمترین ویژگیهای این شهید بود ،اظهار داشت :شهید
محمود آبساالن نمونه یک رزمنده شجاع تمامعیار بود ،حس پدر
و فرزندی عجیبی بین ما حاکم بود به طوری که من احساس
میکنم عزیزترین فرد زندگیم به شهادت رسیده است .وی افزود:
این رزمنده غیور در تمام این سالها نه شب داشت و نه روز و
مدام همراه ما مشغول فعالیت بود.
■■تشییع پیکر مطهر شهید پاسدار محمود آبساالن در زاهدان

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید واالمقام «محمود آبساالن»
روز گذشته به همراه زیارت عاشورا و مرثیهسرایی در میعادگاه

شهید «مسجدالزهرا سالماهلل علیها» واقع در انتهای غربی بلوار
آزادگان زاهدان برگزار شد .در ادامه نیز مراسم تشییع پیکر پاک
و مطهر این شهید با حضور آحاد مختلف مردم و مسؤوالن اعم
از شیعه و سنی عصر شنبه از میدان امام حسین(ع) زاهدان تا
گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
سردار پرویز آبساالن در حاشیه تشییع پیکر فرزند شهیدش
پاسدار محمود آبس��االن اظهار کرد :شه��ادت فرزندم در عزم
و اراده محک��م ما برای مقابله با اشرار و معاندین نظام تاثیری
ندارد .جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستانوبلوچستان افزود:
ما از شهادت هراس نداریم ،بلکه ریختن خون فرزندانمان اراده
ما را برای مقابله مستحکمتر میکند .وی ادامه داد :برای حفظ
نظام و انقالب اسالمی خون شهدای بسیاری نثار شده است و
خوشحالم که فرزندم هم در لباس پاسداری و در روز شهادت
موالی متقیان به شهادت رسید و مزد تالشهای خود را گرفت.

