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نیروی زمینی سپاه پاســداران دیروز 

نظامی
)دوشــنبه( دومین موج از عملیات 
گسترده موشــکی و پهپادی خود را 
علیه پایگاه ها و مقرهای گروهک های تروریســتی و 
تجزیه طلب حاضر در منطقه اقلیم کردستان عراق آغاز 
کرد که براساس اطالعات موجود، طی آن مقر جدید 
گروهک های تروریستی در شمال این منطقه، هم در مرز 
و هم در عمق ۸۰کیلومتری خاک عــراق، هدف قرار 

گرفته  است.
به گزارش همشــهری، دور جدید حمالت موشــکی 
و پهپادی نیروی زمینــی سپاه پاســداران علیه مقر 
گروهک های تروریســتی حاضر دراقلیم کردســتان 
عراق در شرایطی است که در دور نخست این عملیات 
گسترده که در اوایل مهرماه انجام شد، اهداف زیادی در 
این منطقه زیرضربه قرار گرفت و سپاه پاسداران با صدور 
اطالعیه هایی هشدار داده بود که درصورت ادامه حضور 
تروریست ها در منطقه شمال عراق، حمالت همچنان 
ادامه خواهد یافت. پس از حمالت دور نخست، رایزنی ها 
میان تهران و بغداد برای جلوگیــری از ادامه فعالیت 
گروهک های تروریست و تجزیه طلب در شمال عراق 
ادامه یافت و مشاور امنیت ملی عراق در آخرین روزهای 
مهرماه در رأس هیأتی به ایران آمد و با برخی مقام های 

ارشد کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.

بی عملی در طرف عراقی
قاســم االعرجــی در آن ســفر در گفت وگو بــا وزیر 
امورخارجه ایران با تأکید بر اینکه قانون اساسی عراق 
اجازه فعالیت به افــراد و جریان هایی که مخل تهدید 
همسایگان باشند را نمی دهد، اطمینان داد هرگونه اقدام 
ضد امنیتی علیه جمهوری اسالمی با اقدام دولت مرکزی 
و اقلیم مواجه خواهد شد و عراق امنیت ایران را امنیت 
خود می داند. با وجود این، اما ادامه حمالت موشکی و 
پهپادی سپاه پاسداران به مواضع تروریست ها در منطقه 
شــمال عراق حکایت از آن دارد که بغــداد اقدام های 
جدی و بازدارنده ای دراین زمینه انجام نداده است؛ این 
درحالی است که جمهوری اسالمی بارها ضمن تأکید 
بر ادامه مناسبات راهبردی تهران - بغداد، گفته انتظار 
ندارد خاک اقلیم کردستان عراق محلی برای اقدام ها و 

تدارکات تروریستی علیه ایران باشد.
در ماه های اخیر مقام های ایرانی بارها به طرف عراقی 

تأکید کرده اند جمهوری اسالمی همواره خواهان عراق 
»آباد«، »آزاد« و »مســتقل« اســت، اما تداوم حضور 
مسلحانه تروریســت ها در اقلیم کردستان و تحرکات 
آنان علیه امنیت ایران را تحمل نخواهند کرد؛ موضوعی 
که تبعات ضد امنیتی آن در ناآرامی های اخیر در ایران 

بیش از پیش نمایان شد.

اعتراف به هدایت تحرکات تروریستی از شمال عراق
دســتگیری بیش از 1۰۰نفــر از عناصــر گروه های 
ضدانقالب، دمکرات و کومله در غرب کشور درجریان 
حوادث اخیر حکایت از آن دارد که این منطقه همچنان 
محل امنی بــرای تــدارک اقدام های تروریســتی و 
ضدامنیتی ازســوی گروه های معانــد و تجزیه طلب 
به شمار می رود؛ موضوعی که مشاور اسبق امنیت ملی 
کاخ سفید نیز در گفت وگوی اخیر خود با شبکه خبری 

بی بی سی آن را تأیید کرد.
جان بولتون در این گفت وگو ضمن اشاره به ناآرامی های 
اخیــر در ایــران و  اعتــراف صریح به مســلح بودن 
اغتشاشگران، تأکید کرد این افراد از طریق کردستان 

عراق به اسلحه دسترسی پیدا می کنند؛ سالح هایی که 
از پایگاه های نظامی و از نقاطی در این منطقه وارد ایران 
می شود؛ »این وضعیت نشانگر این است که دیگر آنها 

غیرمسلح نیستند.«
مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید اعتراف صریح دیگری 
هم داشت؛ اینکه آشوب های اخیر در قالب یک »تالش 
نظام مند« در راستای اعتراض نیســت، بلکه رویکرد 
»به کارگیری زور علیه حکومت« را دنبال می کند. دراین 
میان توصیه بولتون خطاب به دولت آمریکا مبنی بر ادامه 
دخالت  در ناآرامی ها حکایت از آن دارد که باید همچنان 
در انتظار اســتمرار تحرکات ضدامنیتی علیه ایران در 

مناطقی مانند اقلیم کردستان عراق بود.

مختصات حمله دوم علیه تروریست ها
ازسوی دیگر گفته می شود در جریان عملیات پهپادی 
و موشکی دیروز سپاه پاسداران، مناطق جدید استقرار 
گروهک های تجزیه طلب در شــمال عراق که مورد 
شناســایی قرار گرفته بود، زیر ضربه موشــک ها و 
پهپادهای ایرانی قرار گرفته اســت؛ اهدافی در نقاط 

مرزی و حتی تا عمق ۸۰کیلومتری خاک عراق در 
منطقه اقلیم. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
دیروز در گفت وگو با رسانه ها با اشاره به دومین موج از 
عملیات موشکی و پهپادی سپاه  علیه تروریست های 
تجزیه طلب، به هشدار قبلی به مقام های عراقی در این 
زمینه اشاره کرد؛ هشدارهایی که با اقدام های مؤثری 
ازسوی دولت مرکزی 2دولت اقلیم مواجه نشده است.

محمد پاکپور گفــت: گروهک های تجزیه طلب هم 
اقدام های تروریســتی خود را در داخل ایران از مبدا 
عراق انجام دادند و هم در برخی اغتشــاش هایی که 
در منطقه شمال غرب کشــور به وقوع می پیوست، 
همیشه جای پای عناصر ضدانقالب و تجزیه طلبی 
که در شمال عراق مقرهای مختلفی داشتند، قابل 

مشاهده بود.

استقرار تروریست ها در میان مردم
وی با اشاره به تاکتیک تروریست ها برای مستقرشدن در 
میان مردم عادی، افزود: اکنون حدود ۵۰روز از عملیات 
دور نخست گذشــته و هیچ اقدام عملی در این راستا 
صورت نگرفته است؛ آنان مقرهایی که درآن عملیات 
آسیب دیدند و منهدم شدند را تخلیه کرده اند و با رفتن 

به میان جمعیت، در میان آنها مستقر شده اند.
پاکپــور ادامه  داد: برخــی از مقرهای آنهــا که تراکم 
جمعیتی در اطراف شان وجود نداشت را دیروز طی یک 
برنامه ریزی دقیق مورد هدف قرار دادیم. »بکر جو« در 
سلیمانیه، یکی از مناطقی است که پس از اینکه مقررهای 
آنها را منهدم کردیم، در این منطقه مستقر شدند. اینجا 
منطقه ای اســت که جمعیت عادی هم درآن حضور 
دارند. مردم بکر جو باید این تروریست ها را طرد کنند تا 

امنیت شان برقرار شود.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به سایر 
نقاط استقرار تروریســت ها گفت: »زرگوییز«، »گرد 
چال«، »جژنه کال« و »پاکشــهر« جزو مناطقی است 
که هم روســتا هســتند و هم جزو مناطق شهری و 
شهرکی. تروریست ها در کنار این روستاها و شهرک ها 
مستقرند و حتما در عملیات بعدی آنها را مورد هدف قرار 
می دهیم. ما از مردم این روستاها و شهرها تقاضا داریم 
یا تروریســت ها را طرد کنند یا در اطراف مقرهای آنها 
حضور نداشته باشند تا دچار آسیب نشوند. ما بنا نداریم 

حتی خانواده های تروریست ها دچار آسیب شوند.

موجدومعملیاتعلیهتروریستها
  دیروز تعدادی از مقرهای تروریست های تجزیه طلب در شمال عراق ازسوی نیروی زمینی سپاه مورد هدف قرار گرفت

 استمرار گفت وگوهای فنی
 ایران و آژانس

 ســخنگوی وزارت امورخارجه: ایران و آژانس 
برای برداشــتن گام های بعدی به توافق هایی 

دست یافته اند
در شرایطی که تروئیکای اروپایی و آمریکا در روزهای اخیر 
تحرکات جدیدی را برای صدور قطعنامه ضدایرانی در نشست  
روزهای آینده شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
انجام داده اند، جمهوری اســالمی تأکید دارد به تالش های 
سازنده خود در ارتباط با این نهاد بین المللی ادامه می دهد. 
به گــزارش همشــهری، ســخنگوی وزارت امورخارجه در 
نشست خبری دیروز خود با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
به تالش های سازنده خود برای حل وفصل سؤال ها و ابهام های 
پادمانی با آژانس ادامه می دهد، اعالم کرد که در این چارچوب 
گفت وگوهایی با این نهاد بین المللی صورت گرفته و همچنان 
نیز ادامه دارد. ناصر کنعانی ضمن تأیید سفر هیأتی از ایران 
به وین و گفت وگو با مقام های آژانــس، از ادامه ارتباط های 
مستقیم و غیرمستقیم سازمان انرژی اتمی کشور با مقام های 
این نهــاد بین المللی خبــر داد و تأکید کــرد طرفین برای 
برداشتن گام های بعدی نیز به توافق هایی دست یافته اند. بر 
این اساس قرار است »به احتمال بسیار زیاد« هیأتی از آژانس 
به ایران سفر کرده و گفت وگوها و مذاکرات دوطرف پیرامون 
ســؤال ها و ابهام های پادمانی ادامه یابد. وی به این نکته هم 
اشاره کرد که با توجه به اینکه بخشی از مسائل مطرح میان 
ایران و آژانس با مذاکرات رفع تحریم ها مرتبط است، برخی 
طرف ها، مانند گذشــته، همچنان تــالش می کنند بر روند 
مذاکرات فنی ایران و آژانس تأثیرهای منفی بگذارند و روند 

گفت وگوها را مخدوش کنند.

لزوم پرهیز از رفتارهای عجوالنه
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی به تحرکات اخیر آمریکا 
و تروئیــکای اروپایی برای صــدور قطعنامــه ضدایرانی در 
شورای حکام نیز اشــاره کرد و گفت: با وجود تعامل نزدیک 
و ســازنده جمهوری اســالمی با آژانس، شــاهد رفتارهای 
»عجوالنه« و »غیرسازنده« این کشورها هستیم که همچنان 
برای استفاده سیاسی از آژانس و تبدیل آن به محملی با هدف 
اعمال فشار سیاسی بر ایران تالش می کنند. کنعانی با ابراز 
تأســف از اینکه با وجود تعامل های فنــی و تکنیکی ایران و 
آژانس و رفت وآمدهای اخیر میان دوطرف، آمریکا و تروئیکای 
اروپایی رویکردی سیاســی در چارچوب آژانس را پیگیری 
می کنند، تأکید کرد که صدور قطعنامه در شورای حکام نه تنها 
هیچ کمکی به حل وفصل امور فنــی و پادمانی میان ایران و 
آژانس نمی کند، بلکه در این فرایند اخالل ایجاد خواهد کرد؛ 
»ما قطعا مخالف چنین روندی هستیم. این کشورها قبال هم 
دست به اینگونه اقدام های غیرسازنده زده اند و قطعنامه ای را 
در آژانس صادر کرده اند. صدور قطعنامه همکاری های فنی 

ایران با آژانس را دچار مشکل می کند.«

تالش  برای حفظ مسیر مذاکرات 
سخنگوی دستگاه دیپلماســی به مواضع ضدایرانی برخی 
کشورهای اروپایی در جریان حوادث اخیر در ایران نیز اشاره 
کرد و گفت: چند کشــور معدود به رفتارهای سیاسی روی 
آورده اند، اما جمهوری اسالمی اجازه دخالت به این کشورها را 
نمی دهد. توصیه ما این است که کشورهای اروپایی از استفاده 
ابزاری از حقوق بشر اجتناب و به چارچوب دیپلماتیک اکتفا 
کنند. تحریم و استفاده از ابزارهای تحریمی ورق سوخته ای 
است که برای ایران کارآمدی الزم را نخواهد داشت و با پاسخ 

مناسب و قاطع ایران مواجه خواهد شد.
کنعانی همچنین با بیان اینکه ایران ابتکارهای ســازنده ای 
را برای حفظ مســیر مذاکرات به طرف هــای مقابل منتقل 
کرده است، از فعال بودن کانال های ارتباطی خبرداد و تأکید 

کرد تالش ها برای حفظ مسیر مذاکرات ادامه دارد.
وی اضافه کرد: همین چند کشــور اروپایــی که مواضع تند 
می گیرند، ازجمله فرانســه، آلمان و انگلیس در کنار دولت 
آمریکا، مسئول شــرایط جاری برجام هســتند؛ اگر آنها به 
تعهدهای خود عمل می کردند، قطعا برجام شاهد این روند 
طوالنی نبود؛ بنابراین در جایگاهی نیستند که ایران را متهم 
کنند. براین اساس باید به مسئولیت خود در ارتباط با توافق ها 

به صورت جدی عمل کنند. 

حسین امیرعبداللهیان
 وزیر امورخارجه

ضمــن ابــراز تســلیت و همــدردی بــا 
دولــت و ملــت دوســت و بــرادر ترکیه، 
اقــدام تروریســتی و هــدف قــرار دادن 
انســان های بی گنــاه را در اســتانبول 
به شــدت محکوم می کنیم. تروریسم 
مذمــوم و محکــوم اســت؛ هــم در 
تقســیم، هم شــاهچراغ و هم هر جای 
عالم. در کنــار دولت و ملت دوســت و 

برادر، ترکیه هستیم ./ایرنا

شهریار حیدری
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

ایران ســومین کشــور بــه لحــاظ تعداد 
همسایگان اســت؛ از این رو بیشترین 
تهدیدهــای مــرزی را به دلیــل بی ثباتی 
در برخی  کشــورهای همســایه داریم. 
بــر ایــن اســاس ضــروری اســت کــه 
رویکرد و نگاه نســبت به شرح وظایف 
و چارچــوب جدیــد مرزبانــی بازتعریف 

شود./ خانه ملت

جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
موضوع برجــام با اقدام هــای تحریمی 
علیــه ایــران بی  ارتبــاط اســت. برجــام 
در مســیر درســتی نیســت و در یــک 
بن بست قرار گرفته است، اما کار روی 
آن ادامه دارد. شواهدی درباره ارسال 
موشک های ایران برای روسیه به منظور 
استفاده در جنگ اوکراین وجود ندارد./ 

ایسنا

توضیحات قوه قضاییه 
درباره یک بازداشتی

میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به دنبال حواشی 
ایجاد شده در انتقال یکشنبه شــب حسین رونقی، 
زندانی امنیتی به بیمارستان خارج از زندان و برگزاری 
برخی تجمعات، نوشــت: از ابتدای بازداشت حسین 
رونقی، جریان های خبری خاص سعی بر بحران نمایی 
از وضعیت جسمی این فرد داشتند و از همان ابتدا تیم 
جریان ساز خبری ادعایی مبنی بر وارد آمدن آسیب 
جسمی به وی را مطرح کردند که پیگیری های به عمل 
آمده نشان می دهد ادعاهایی از جنس آسیب رسیدن 

به پاهای این فرد به هیچ وجه صحت نداشته است.
به گزارش میزان، بحران سازی پیرامون اخبار مربوط 
به حسین رونقی البته از چند روز پیش و با خبر مربوط 
به اعتصاب غــذای وی وارد فضای جدیدی شــد تا 
اینکه روز گذشته و بنا به تشخیص پزشک زندان که 
وضعیت ســالمت رونقی را به صورت لحظه ای رصد 
می کرده است، او به منظور دریافت درمان تکمیلی به 
بیمارستان خارج از زندان اعزام  می شود. در پی اعزام 
رونقی به بیمارســتان خارج از زندان بود که برخی 
اخبار کامال دروغ مانند اینکه قلب وی موقع رسیدن 
به بیمارستان از کار افتاده و او در بیمارستان احیا شده 
است، در فضای مجازی و رسانه های معاند منتشر شد 
تا مخاطبان این اخبار احساس کنند وضعیت جسمی 
حسین رونقی وخیم است. پیگیری های خبرگزاری 
میزان اما نشــان می دهد چنین اخباری به هیچ وجه 
صحت نداشــته و وی با شــرایط حاد جســمانی به 
بیمارســتان منتقل نشــده بوده و تصمیم اعزام به 
بیمارســتان برای جلوگیری از وقوع هرگونه شرایط 
بالینی نامناســب صورت پذیرفته اســت. بنابراین 
گزارش، حال عمومی رونقی خوب و کامال پایدار است 

و وی به زودی از بیمارستان مرخص می شود.

نقل قول خبر

قضایی

سیاست خارجی

اطالعیهسپاهپاسداراندربارهدومینعملیاتعلیهتروریستها
روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطالعیه دیروز خود، از ادامه عملیات موشکی و پهپادی نیروی 
زمینی سپاه علیه مقرها و مراکز حضور تروریست های تجزیه طلب ضدایرانی در اقلیم شمال عراق 
خبر داد. دراین اطالعیه ضمن اشاره به تداوم بی عملی ها و برخی غفلت های آشکار و »بعضاً تعمدی« 
مقام های اقلیم شمال عراق در برخورد با فعالیت  گروهک های تروریستی ضدانقالب و ضدایرانی 
تجزیه طلب که سال هاست در سرزمین اقلیم النه کرده اند، تأکید شده است که »به رغم عملیات ماه 
گذشته، مجدداً تروریست ها درحال تحرک و اقدام برای ایجاد ناامنی درایران اسالمی برآمده اند؛ لذا 
با توجه به شرایط و اشراف اطالعاتی و برنامه ریزی عملیاتی از صبح دوشنبه مقرها، مراکز و همچنین 
معابر حمل و انتقال سالح و مهمات تروریست ها به ایران مورد اصابت موشکی و پهپادی رزمندگان 
اسالم قرار گرفت.« این اطالعیه افزوده  است: »یگان های عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی 
زمینی سپاه این عملیات را پس  از هشدارهای مجدد در جلسات دیپلماسی و امنیتی مشترک اخیر 
مبنی بر تعطیلی اردوگاه ها، خلع سالح و اخراج گروهک ها از منطقه و تأکید بر عدم  برهم خوردن 
امنیت و آرامش مردم شمال عراق و متأسفانه عدم مشاهده اقدام عملی و عینی مؤثر از طرف مقابل، 
آغاز کرده اند.« در این اطالعیه ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ادامه شرارت های مسلحانه 
علیه ایران را تحمل نخواهد کرد، تأکید شده است که »خلع سالح و برچیدن بساط تروریست ها، از 
تعطیلی مقرها تا اقدام اطمینان بخش مقام های اقلیم نسبت به دورسازی تروریست های مزدور و 
جنایتکار از منطقه، خواسته مشروع، قانونی و قطعی نیروهای مسلح و ملت عزیز ایران بوده و انتظار 
است مقام های اقلیم شمال عراق با اقدام های عملی خود، ثبات و امنیت پایدار منطقه را مورد صیانت 
و پشتیبانی قرار دهند.« در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه پاسداران همچنین بار دیگر از مسئوالن 
دولت مرکزی عراق و منطقه اقلیم خواسته شده است که در راستای حفظ حسن همجواری و برقراری 
امنیت مرزهای مشترک 2کشور، نسبت به تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی عمل کنند تا از 
واردآمدن خسارت های بیشتر به مردم 2کشــور و برهم خوردن آرامش و امنیت به واسطه حضور 

تروریست ها در منطقه، جلوگیری شود. 

مکث

مسیحیکهکورمیکند،اماشفانمیدهد
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در نشست خبری 
دیروز خود با اشاره به مواضع و اقدام های ضدایرانی 
اخیر رئیس جمهور فرانســه گفت: اینکه مکرون در 
کنار مخالفانی قرار می گیرد که ماهیت آنها برای ملت 
ایران روشن شده، سیاست غلط و کوته بینانه ای است. 
این مسیحی که رئیس جمهور فرانسه در کنار وی قرار 
گرفته، کور می کند، اما شفا نمی دهد. ناصر کنعانی با 
بیان اینکه چنین رویکردی در قبال جمهوری اسالمی 
نشان می دهد دست آنها خالی است، به سران برخی 
کشورهای اروپایی توصیه کرد که در کنار ملت بزرگ 
ایران قرار بگیرند و به منافــع بلندمدت خود توجه 
کنند. وی ادامه داد: همانگونــه که وزیر امورخارجه 
ایران اخیرا اشاره کرده، برخی باید توجه داشته باشند 
که تخریب روابط تاریخی و بلندمدت، منافع ناشــی 
از مناســبات دوجانبه را از بین می برد؛ بنابراین باید 
به منافع بلندمدت و مناسباتی که جمهوری اسالمی 
می تواند با این کشورها در حوزه های مختلف داشته 

باشد، توجه ویژه کنند.

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
 اتحادیه اروپا و انگلیس روز دوشــنبه تحریم های جدیدی را علیه 2۹ شخصیت و 

خبر
۳ سازمان ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری و مرتبط با آنچه به کارگیری خشونت 
علیه معترضان در ایران نامیدند، وضع کردند. به گزارش ایرنا، تارنمای اتحادیه اروپا 
نوشت که دارایی های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان 
اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. به نوشته این تارنما، اشخاص حقیقی تحریم شده 

حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
اتحادیه اروپا این اشخاص را سران استانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ازجمله امیر 
سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا، 
احمد وحیدی وزیر کشور و همچنین شبکه پرس تی وی نامید که با طرح ادعاهای حقوق بشری تحریم 
شدند. به این ترتیب فهرست تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به 12۶ شخصیت و 11 نهاد رسید. 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تکرار اظهارات مداخله جویانه در امور ایران 
ادعا کرد: ما امروز تحریم های بیشتری را علیه کسانی که مسئول سرکوب معترضان ایرانی هستند، 
اعمال می کنیم. همزمان وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای از تحریم عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات ایران، ســردار وحید مجید و شماری از شــخصیت های نیروی انتظامی و سپاه  پاسداران 
انقالب اسالمی خبر داد. این افراد عبارتند از احمد طاهری )فرمانده سابق نیروی انتظامی سیستان 
و بلوچستان(، محمود سعادتی )فرمانده ســابق نیروی انتظامی زاهدان(، حسین معروفی )معاون 
هماهنگ کننده بسیج سپاه سیستان و بلوچستان(، احمد شفاهی )فرمانده سپاه سلمان سیستان و 
بلوچستان(، حسین مدرس خیابانی )استاندار سیستان و بلوچستان(، علی آزادی )فرمانده نیروی 
انتظامی کردستان(، علی رضا مرادی )فرمانده نیروی انتظامی سنندج(، علی سیدصفری )فرمانده 
نیروی انتظامی در سقز(، عباس عبدی )فرمانده انتظامی شهرســتان دیواندره(، سرهنگ حسین 
رجب پور )فرمانده سپاه بیجار(، مرتضی میرآقایی )فرمانده ســپاه سنندج(، اسماعیل زارعی کوشا 
)استاندار کردستان(، سردار سیدصادق حسینی )فرمانده سپاه کردستان(، حسین رحیمی )رئیس 
نیروی انتظامی تهران( و حسن حسن زاده )فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ( که در 
فهرست تحریم های انگلیس قرار گرفته اند. جمهوری اسالمی ایران پیش تر نسبت به تبعات رفتارهای 

مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده بود که این قبیل اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند.


