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شکار تروریست ساکن آمریکا

سرکردهگروهکانجمنپادشاهیوهدایتکنندهانفجارحسینیهسیدالشهدایشیرازتوسط وزارتاطالعات بهدامافتاد

••اعتماد  -محمدرضا تاجیک با تعبیر «شهید
عزیز» از جبهه اصالحات نوشت« :من گفتم نعش
اینشهیدعزیز{اصالحطلبی}رویدستانماست.
دریکیازمصاحبههایمگفتمترسمازایناستکه
نعشاینشهیدعزیززیرپاهایماقراربگیرد.هنوز
هم که هنوز است عدهای هستند که از تاریخ درس
نگرفتند،ازشرایطدرسنگرفتند».
••شرق -این روزنامه با بیان احتمال کاندیداتوری
فتاح در  1400نوشت« :فتاح ریاست دو نهاد
خاص (کمیته امداد و بنیاد مستضعفان) را در این
سا لها بر عهده داشته ...اما دستکم در ظاهر
دیده نشده که فتاح در این مدت دست به کارهای
تبلیغاتی حدسزدنی یا ویترینی بزند .از او کمتر
رفتارهایی دیده شده که حاکی از بهر هبرداری
ســیــاســی از موقعیتش بــاشــد .چــنــدان اهــل
سیاسیکاری نیست...فتاح در زمان ریاستش بر
وزارت نیروی دولت نهم هم برخالف دیگر اعضای
کابینه دولت احمدینژاد که نگاه جناحی و حزبی
درباره عزل و نصبهایشان داشتند ،از نیروهای
اصالحطلب هم در این وزارتخانه استفاده کرده
بــود .او هیچگاه در عــزل و نصبهایش در این
وزارتخانه نگاه سیاسی نداشت».

انعکاس
••برنا نوشت :برادر قاضی منصوری در واکنش
به انتشار خبری مبنی بر این که جسد این قاضی
به خــانــوادهاش تحویل شده اســت ،ضمن رد و
تکذیب این خبر ،گفت :جسدی راکه منصوب
به برادر من است ،به ایران آوردند و دوبار هم با
خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتها نتوانستیم
ظاهر جسد را احراز کنیم .پزشک قانونی از همه
خانواده ما آزمایش دی ان ای گرفت اما جواب
آزمایش هنوز اعالم نشده است .به همین دلیل
ما هنوز جنازه را تحویل نگرفته ایم و منتظریم که
آزمایش دی ان ای اعالم شود.
••رکنا خبرداد :عامل تولید و انتشار فیلمی که در
آنچندمردپرچمیکگروهکتروریستی«طالبان»
رادردستگرفتهبودندودرپارکملتتهرانقدممی
زدند ،دستگیر شد .سردار «علی ذوالقدری» رئیس
پلیس امنیت عمومی تهران درباره این اقدام گفت:
درپیایناقدامکهموجباتسوءاستفادهرسانههای
معاند را در پی داشت با سرعت عمل پلیس ،عامالن
اصلیتولیدوبازنشراینتصاویردستگیروبرایسیر
مراحلقانونیتحویلمرجعقضاییشدند.
•• سایت مــدآرا نوشت :محمدرضا رضایی
کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:
بنده به تازگی شکایتی را علیه آقای سیدمصطفی
آقامیرسلیم تنظیم کرده و به هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان فرستاده ام تا مدارک ایشان
در خصوص رشوه  ۶۵میلیاردی را که در رسانه
ها علیه بنده مطرح می کند ،بررسی کنند و بر
اساس آن تصمیم بگیرند.

سربازان گمنام امام زمان(عج) طی عملیات
پیچیدهایتوانستند«جمشیدشارمهد»سرکرده
گــروه تروریستی«تندر» که از آمریکا عملیات
مسلحانهوخرابکارانهدرایرانراهدایتمیکرد،
درتوراطالعاتیخودبیندازند.بیبیسیازاین
فرد به عنوان «رئیس انجمن پادشاهی ایران» یاد
کردکهدرآمریکازندگیمیکردهاست.جزئیات
اینکهاینعنصرتروریستیمهمساکنکالیفرنیا
دقیقا در کجا و چطور در دام سربازان گمنام امام
زمان(عج)افتاده،منتشرنشدهاست.بهگزارش
تسنیم ،این گروهک همان گروهکی است که
مسئولیتانفجارخونینحسینیهسیدالشهدای
شیراز در سال 87را برعهده گرفته بود .عملیات
بمبگذاریکه«جمشیدشارمهد»خودطراحی
آن را به عهده داشت و باعث به شهادت رسیدن
 14تن از هموطنانمان و زخمی شدن بیش از
 200نفر در این حادثه شد .در همین زمینه
به گزارش فارس ،وزارت اطالعات توانست به
این گروه تروریستی «مستقر در آمریکا» ضربه
اساسی وارد کند و «جمشید شارمهد» سرکرده
آن را در دام اطالعاتی خود بیندازد .پیشتر
وزارت اطالعات بــرای روح ا ...زم مدیر آمد
نیوز که در فرانسه مستقر بود دام پهن کرده و
موفق به دستگیری او در عراق شده بود و حاال
در یک اقدام اطالعاتی پیچیده ،سربازان گمنام
امام زمان(عج) توانستهاند سر شبکه یکی از
بزرگترین گروهک های تروریستی را که نه این
بار درفرانسه بلکه در آمریکا مستقر بوده است،
در دام خــود بیندازند« .شارمهد» همچنین
مدیریت رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی
ایران را به عهده داشت؛ در سایت رادیو تندر
مطالبی دربــاره چگونگی هدایت مبارزات
شهری و مقابله با نیروهای امنیتی منتشر شده
و مشی این رسانه دعوت به مبارزه با جمهوری
اسالمی بوده است .گفتنی است وی هم اکنون

در دستان قدرتمند وزارت اطالعات جمهوری
اسالمی ایران قرار دارد.
▪«تندر»کیوکجاایجادشد؟

اگرچههنوزازجزئیاتنحوهدستگیریشارمهد
اطالعاتی در دست نیست وآن طور که گفته
شده جزئیات بیشتر در آینده نزدیک منتشر
خواهد شــد؛ امــا در همین بــاره پایگاه خبری
تحلیلیمطالعاتتروریسم(هابیلیان)جزئیاتی
را دربـــاره گذشته ایــن گروهک و ایــن که چه
کسانی این گروه را شکل داده و رهبری کرده
اند ،منتشر کرده است« :گروهک تروریستی
تندر در سال  83توسط فردی بهنام «فتحا...
منوچهری» ملقب به «فرود فوالدوند» تشکیل
شد.اینفردهدفخودراازتشکیلاینگروهک
براندازی نظام جمهوری اسالمی ظرف مدت
یک سال اعــام کــرد .شبکه تلویزیونی معاند
« »Your TVکه متعلق به فرود فوالدوند است،
مسئول تبلیغات و انتشار مواضع این گروهک
است ».هابیلیان در ادامه مطلب خود از حضور

کاربرانپیگیرمطالباتکارگرانهفتتپه
دیروز چهل و هشتمین روز اعتراض کارگران
هفت تپه به دریافت نکردن حق و حقوقشان
بــود .این کارگران که در اعتراضات خود با
حمل تصاویر امام خمینی(ره) و رهبر معظم
انقالب اسالمی تاکید کرده اند که به دنبال
مسائل سیاسی نیستند و فقط خواهان حقوق
خود هستند ،روز گذشته نیز پالکاردهایی با
این مضمون به همراه داشتند« :کارگر سرباز
انقالباست».دراینبارهبهگزارشخبرگزاری
دانشجو ،صبح دی ــروز «امید آزادی» فعال
کارگریشرکتکشتوصنعتنیشکرهفتتپه
در گفت و گوی زنده با شبکه خبر گفت :آقایان
میگویند که شرکت هفت تپه را ورشکسته
تحویل گرفتند؛ ســوال بنده ایــن اســت ،اگر
شرکتی با  ۵۷هزار تن تولید ورشکسته بوده،
اکنون نام شرکتی که تولید آن به  ۱۹هزار تن
رسیده ،چیست؟ همچنین روز گذشته سه
تن از اعضای کمیسیون اصل  90با سفر به
اهواز در جمع این کارگران حاضر شدند و قول
پیگیری امور آن ها را دادند .شرافت و بردباری
کارگران هفت تپه ،این روزها به شدت مورد
توجه کاربران توئیتری قرار گرفته به نحوی
که هشتگ «کارگران هفته تپه» به یکی از پر
استفادهترینکلماتتوئیترفارسیتبدیلشده
است.برخیازاینواکنش هاعبارتنداز:
* براندازها هشتگی برای کارگران هفت تپه
نزدند ،می دونید چــرا؟ چون اون کارگرا از

اولشگفتنمخالفنظامنیستیمفقطحقمونو
می خوایم بــرای همین براندازها نتونستن
الشخوری کنن ادعای حمایت از هموطن هم
دارن از نظر اونا هموطن کسیه که خواستار
تغییرنظامباشهوبانکآتیشبزنه.
* هر قدر کارگران هفت تپه مظلوم و نجیب
هستند به همون نسبت مسببان این وضعیت
آن ها وقیح و ُپر رو هستند! چند وقته دارن
مثل یه شهروند به تضییع حقشون اعتراض
می کنن ولی انگار نه انگار .آقای مسئول اگه
راست میگی از حقوق خودت بزن بده به این
بندگانخدا.
* مسئولی که با ادعــای خدمت میای پشت
میزی میشینی که بــرای هر میز و صندلی
کلی جوان رعنا شهید شدن! این مردم نظام
و کشورشون رو دوست دارن .نمیگم ماه ها و
سال ها بلکه فقط یک هفته مثل این کارگران
هفتتپهزندگیکنببینبعدازیههفتهچقدر
بهاعتقاداتتپایبندی؟

فوالدوند در اسرائیل و این که پس از چندی
ناپدیدشده وشارمهدجایاوراگرفته،خبرداده
است«:سرکردهاینگروهکتروریستیدرسال
 85ناپدید شد و کسی از سرنوشت وی اطالع
دقیقی ندارد .تنها دختر وی مدعی شده است
که پدرش در سرزمینهای اشغالی فلسطین
(اسرائیل) بهسر میبرد .پس از ناپدیدشدن
فرودفوالدوندفرددیگریبهنامجمشیدشارمهد
بهعنوان مسئول این گروهک معرفی شد .این
گروهک تروریستی بهطور مستقیم مسئولیت
چندین عملیات تروریستی در ایران را برعهده
گرفتهاست».
▪ازبمبگذاریدرحرمامامتاحملهمیکروبی
بهنمایشگاهکتاب

بــایــد گــفــت کـــه حـــادثـــه حــســیــنــیــه شــیــراز
فاجعهآمیزترین اتفاقی بوده که این گروهک
تروریستی آن را رقم زده است ولی این تنها
اقدام این گروه نبوده و به گفته هابیلیان آنها
اقداماتخرابکارانهدیگریهمچونبمبگذاری
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در حرم امــام(ره) را در پرونده خود دارنــد« :در
اقدامیدیگرتروریستهاکهدریکیازهتلهای
تهران مشغول ساخت بمب بودند ،بر اثر انفجار
و آتشسوزی موقعیت شان لو می رود و توسط
نیروهای امنیتی دستگیر میشوند .دومین
عملیات تروریستی ایــن گروهک در روز ۳۰
خــرداد  ۸۸در حرم حضرت امام خمینی(ره)
صورت گرفت که البته فرد بمبگذار موفق به
واردکــردن محموله انفجاری به حرم حضرت
امـــام(ره) نشد و بمب را در مقابل کفشداری
حــرم منفجر کــرد که بر اثــر انفجار آن هشت
تن از هموطنان مجروح شدند ».هابیلیان در
ادامه تصریح کرد که این گروه صرفا متمرکز بر
حمالت فیزیکی نبوده و اقدامات خرابکارانه
خود را درحــوزه های شیمیایی و میکروبی نیز
فعال کــرده اســت« :گروهک تروریستی تندر
طی برنامهریزیهای صورتگرفته توسط
سرویسهایاطالعاتیغربیبهدنبالعملیات
تروریستی شیمیایی و میکروبی در نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران و عملیات تروریستی
در کنسولگری روسیه در رشت نیز بود اما با
هوشیاری نیروهای امنیتی موفقیتی بهدست
نیاورد .از دیگر طرحهای تروریستی ناموفق
این گروهک میتوان به طرح انفجار مخازن و
خطوط انتقال نفت در بندر گناوه ،بمبگذاری
در حرم حضرت معصومه(س) و مجلس شورای
اسالمیاشارهکردکهاینطرحهانیزعقیمماند
واجرایینشد».
▪اولیناعترافاتتروریستباچهرهای
شوک زده

همچنین روز گذشته اولین فیلم از  اعترافات
این سرشبکه تروریستی منتشرشد« .شارمهد»
کهبهوضوحدرفیلممنتشرشدهترسیدهوشوک
زده به نظر می رسد ،دربــاره حمله به حسینیه
سید الشهدا (ع) شیراز و ارتباط با عامالن این
حمله خونین می گوید« :قبل از این که بمب را
منفجرکنندبهمناطالعدادند؛  آنهاموقعیت
خوبیداشتندواحتیاجبهموادمنفجرهداشتند
وماهمموادمنفجرهرادراختیارشانگذاشتیم».
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ویژه های خراسان

هشدار به مدیران :تعیین
خودسرانه داور ممنوع!

یک نهاد نظارتی در ابالغیه روزهــای اخیر خود
خطاب به تعدادی از سازمان های دولتی ،متذکر
شدهبهصورتکلی،تعیینداوربرای حلاختالف
در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی،
توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است مگر
این که در قراردادها ،این موضوع مقید به رعایت
تشریفاتقانونیالزمیعنیتشخیصامکانارجاع
به داور توسط مراجع ذیصالح -که حسب مورد
هیئت دولت یا مجلس است -باشد .در عین حال
ترتیبات پیشنهاد به داور و رعایت سلسله مراتب
تایید آن یعنی احراز ضرورت ،تشخیص باالترین
مقام آن دستگاه و سپس دریافت مجوز از مراجع
ذیصالحبایدموردتوجهقراربگیرد.

مجوز ویژه یک شورای عالی به
برخی وزیران

در حالی که بر اساس مصوبه سال  1374دولت
وقــت ،رسمیت جلسات شــورا ی عالی محیط
زیست موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا
بوده و تصمیمات شورا با رأی موافق حداقل شش
نفر از اعضای حاضر در جلسه قطعی می شد ،بر
اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد
اجرایی به اعضای کابینه ،از این پس رسمیت
جلسات این شورا عالوه بر نصاب عددی ،موکول
به حضور وزیرانی است که موظف به حضور در این
شوراهستندوتصمیماتشورانیزفقطدرصورتی
قطعی است که مورد تایید وزیران حاضر نیز باشد.

