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 .Iran’s M آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جون ٠٨
  

 !تيراندازی در مجلس شورای اسالمی و انفجار قبر خمينی 
 دقيقه امروز به وقت محلی وارد مجلس شده و با تيراندازی يک نفر ٣٠ و ١٠يک گروه مسلح چھار نفره در ساعت 

ان مأمور با ئیاين افراد در حوالی ظھر ھنوز در مجلس بوده و رويارو.  تن ديگر را زخمی کرده است٨شته و را ک

کليه . اند در ھمين حال، فرد يا افراد ديگری نيز در مقبره خمينی دست به تيراندازی زده. امنيتی ادامه دارد

ورود به مجلس و خروج . به اجرا گذاشته شده استھای منتھی به مجلس مسدود شده و تدابير امنيّتی شديدی  خيابان

هللا خمينی،  بر اساس برخی منابع، حمله صورت گرفته در مقبره آيت. از آن نيز در حال حاضر ممکن نيست

  .انتحاری بوده است

 .مھاجمان به مجلس به کالشنيکف و کلت مسلح بودند

 .اند  نفر در مجلس کشته شده٨گويد  خبرگزاری ايلنا می

 .اند ای را به گروگان گرفته گويد که مھاجمان به مجلس عده نا میايل

 .اند هللا خمينی دست کم يک مھاجم انتحاری و يکی از کارکنان آرامگاه کشته شده در حمله به آرامگاه آيت

 .گويد مھاجمان به آرامگاه چھار نفر بودند و حمله خود را با تيراندازی شروع کردند خبرگزاری صداوسيما می

 .يک مھاجم زن که مجروح شده بود بازداشت شده

 .اند ان يک جليقه انتحاری دوم پيدا کردهمأمور

  .انفجار در طبقه پنجم مجلس

...  

صبح امروز چھار فرد مسلح وارد مجلس شدند که در حال حاضر سه نفر در طبقات و دفاتر : نقوی حسينی

  .نمايندگان ھستند و يکی از اين افراد دستگير شده است

ھای داخلی ايران، با انتشار خبرھای ضد و نقيضی اعالم  ، خبرگزاری٢٠١٧ ژوئن ٧ -  ١٣٩٦ خرداد ١٧امروز 

ھای در خال تيراندازی از داخل مجلس به بيرون  ضارب حرم امام خود را منفجر کرد و تروريست«: کردند که

  »...!ھستند

هللا خمينی که شش  عامل انتحاری در آرامگاه آيتدومين «: گويد ه میئيخبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضا

  ».نارنجک جنگی ھمراه خود داشته، حين انجام عمليات با شليک نيروھای امنيتی به سرش کشته شد
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خود » حرم امام«کنندگان به  يکی از حمله.  نفر مجروح شده است۵ و  ھا حاکی از آن است که يک نفر کشته شنيده

دقايقی پيش خبر حمله مسلحانه به مجلس شورای . اند جر کرده و دو فرد ديگر دستگير شدهرا به صورت انتحاری منف

  .ھا مخابره شد ھای رسمی خبرگزاری اسالمی از سوی برخی کانال

گزارش شده فردی ناشناس با : ھای امنيتی و اطالعايت حکومت اسالمی، نوشت خبرگزاری تسنيم، وابسته به ارگان

فرد مذکور ھم اکنون نيز مشغول . نيروھای حفاظت مجلس وی را از ناحيه مچ پا زخمی کردتيراندازی به يکی از 

 .از ھويت اين فرد و علت کار وی ھنوز خبری در دسترس نيست. تيراندازی است

نکف يضاربان سه نفر بودند که مجھز به دو قبضه کالش: نده تھران گفتياس حضرتی نمايال: خبرگزاری مھر نوشت

  .بودند) کلت( سالح کمریک قبضه يو 

اين افراد مسلح که به . کردند، به زور وارد مجلس شدند افراد مسلح در حالی که تيراندازی می: چنين ايسنا نوشت ھم

 نفر ھستند با تيراندازی وارد مجلس شده و با ھدف قرار دادن تعدادی از نيروھای حفاظت ۴گفته يکی از نمايندگان 

  .داد که ظاھرا سه نفر زخمی شدند دامه میمجلس به تيراندازی خود ا

 اين حادثه تيراندازی گفت که اين افراد در حال حاضر در دفاتر نمايندگان ھستند و تأئيداين نماينده مجلس با ▪

  شود تر منتشر می  است و تا لحظات ديگر اخبار موثقکنترولاند اما اوضاع تحت  محاصره شده

   .شود از صحن مجلس و خروج خبرنگاران جلوگيری میدر حال حاضر از خروج نمايندگان ▪

  .فرد مسلح ھنوز بازداشت نشده است▪

فرد مسلحی که از ساعتی پيش وارد مجلس شده و اقدام به : سه مجلس گفتئياکبر رنجبرزاده عضو ھيات ر

. اند فرد نشدهنيروھای حفاظت مجلس ھنوز موفق به بازداشت اين . چنان در محوطه مجلس است تيراندازی کرده ھم

   .ھنوز تعداد افراد زخمی در اين حادثه تيراندازی مشخص نيست

  .آيد چنان از مجلس بيرون می صدای تيراندازی ھم▪

ان در حال متفرق کردن مردم از مقابل مجلس ھستند و مأموردھد که  خبرنگار خبرانالين از مقابل مجلس خبر می

   .رسد وش میچنان از داخل مجلس صدای تيراندازی به گ ھم

  .مبوالنس ھا به محل اعزام شدندآ▪

 دستگاه آمبوالنس و يک اتوبوس آمبوالنس به حرم امام در پی تير ۴اعزام : فراھانی معاون عمليات اورژانس تھران

چند مجروح به بيمارستان منتقل شده اما آمار دقيقی از مجروحان حادثه حرم امام خمينی . ھای انجام شده اندازی

  .نداريم
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  قبر خمينی

   ).ره(تيراندازی در حرم مطھر امام خمينی▪

ست دقايقی قبل يک مھاجم تيرانداز با ورود به صحن غربی حرم مطھر امام خمينی، اقدام به  ھا حاكی دهيشن

   . نفر قطعی است٢تيراندازی کرده و تاکنون بر اساس اخبار رسده آمار مجروح شدن 

  .ضارب حرم امام خود را منفجر کرد▪

ھا حاکی از  گزارش. فردی مسلح لحظاتی پيش با ورود به حرم امام خمينيو تيراندازی چند تن را مجروح کرده است

   . آن است که افرادی مسلح لحظاتی پيش با ورود به حرم امام خمينيو تيراندازی چند تن را مجروح کرده است

  .د را منفجر کرددونفر از حمله کنندگان به حرم امام دستگير و يک نفر ھم خو▪

  .برخی منابع از شھادت يکی از محافظان پاسدار در مجلس خبر می دھند

  .اند نيروھای امنيتی درھای ورودی مجلس را بسته

  .ھا تحت تدابير امنيتی در صحن مجلس ھستند برای محافظت از نمايندگان مجلس فعال آن

  .لس شورای اسالمی تجمع نکنندھای مج نھادھای امنيتی از مردم خواستند که اطراف خيابان 

جمھوری، اقدامات امنيتی تشديد شده و نيروھای حفاظت نھاد رياست جمھوری اجازه ورود و  در محل نھاد رياست 

  .دھند خروج به ھيچ کس را نمی

  .تيراندازی به حياط داخلی مجلس کشيده شد

سمت  از ديوارھای کوتاه اطراف مجلس بهان نيم خيز مأموردھد؛  خبرنگار خبرآنالين از مقابل مجلس گزارش می

برخی از اعضای ساختمان اداری . شود ھا بسته شده و ھمچنان صدای تيراندازی شنيده می خيابان. کنند داخل نگاه می

   .کنند ھا بيرون را نگاه می مجلس ھم از پنجره

  صدای تيراندازی به حياط داخلی کشيد،

  .آيد ن اداری میصدا از حياط بين ساختمان اصلی و ساختما

 يک نيروی حفاظت که به علت شدت -  يک کارگر خدمات -دو شھروند عادی مراجع : قربانيان تيراندازی مجلس

    تسنيم-جراحات جان سپرد 
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 آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس به مجلس و حرم امام پس از اعالم دو حادثه تيراندازی در حرم امام و ١٧اعزام 

 دستگاه آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس به اين دو محل اعزام ١٧رژانس تھران مجموعا مجلس شورای اسالمی، او

   .کرد

  . نفر رسيده است٨طبق آخرين اخبار تعداد مجروحان حادثه تيراندازی در مجلس به 

  

  . تيراندازی مجلس دستگير شدۀيکی از ضاربان حادث

در جريان حادثه تيراندازی صبح امروز : جلسنقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی م

صبح امروز چھار فرد مسلح وارد مجلس شدند که در حال حاضر . مجلس يک نفر از چھار فرد مسلح دستگير شدند

  .سه نفر در طبقات و دفاتر نمايندگان ھستند و يکی از اين افراد دستگير شده است

كف بوده و پس از يراندازی كرده بود، مسلح به كالشنيضارب مسلحی كه در صحن غربی حرم امام اقدام به ت

  .كند كی كالنتری مستقر در حرم امام خود را منفجر میيراندازی، در نزديت

. اند رفتند به سمت مجلس با تيراندازی رفته.  بودند عوامل تيراندازی در مجلس در ميان معترضان تعاونی کاسپين

   .اند تيراندازی کردهيکی برگشته و به سه نفر از مردم عادی 

نيروھای امنيتی ساختمان /ھنوزصدای تيراندازی ادامه دارد: نقوی حسينی سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس 

  . دارندکنترولمجلس راتحت 

   .تر از قبل شده است صدای تيراندازی بيش

تر از  يراندازی بيشصدای ت. دھد؛ نيرو ضدشورش مجلس را محاصره کرده است خبرنگار خبرآنالين گزارش می

   .قبل شده است

ھای انتحاری خود را منفجر کرد، يک نفر  براثر درگيری در حرم امام، يکی از تروريست: خبرگزاری صدا و سيما

ھا از  تروريست. درگيری ھنوز ادامه دارد. ديگر ھم به دست نيروھای انتظامی کشته شد و يک زن ھم بازداشت شد

   .درب غربی وارد حرم شدند
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 تير، اقدام به ٢ غربی حرم پس از شليک  فردی دارای کمربند انفجاری در ضلع: مدير روابط عمومی حرم امام 

  .انفجار خود کرد

   . نيروھای امنيتی است ھا، يکی از مھاجمان تيراندازی به مجلس عامل انتحاری است که در محاصره طبق شنيده

يک نفر سيانور خورد و . يک نفر به ھالکت رسيد| فر بودند  ن٣ که به حرم امام حمله کردند ئیھا تروريست

  . يک نفر زنده دستگير شد .خودکشی کرد

  .ای مجروح نشده است نماينده

اند و  در حال حاضر افراد مسلح خود را در دفاتر نمايندگان محبوس کرده: سه مجلسئيرنجبرزاده، عضو ھيات ر

  .ھا ھستند امنيتی و حفاظت مجلس در تالش برای دستيگری آنھای  سيستم

کسی از نمايندگان مجروح نشده است، ھمه نمايندگان در صحن ھستند و صحن مجلس در وضعيت عادی به برنامه 

تاکنون گزارشی از کشته شدن و به شھادت رسيدن فردی به ما نرسيده است اما تعدادی از . پردازد گذاری می قانون

  . اند  مجروح شدهافراد

ای  ای، مشاور رسانه هللا جمعه اين خبر را روح. العاده امنيتی را صادر کرد وزير کشور دستور برگزاری جلسه فوق 

  .وزير کشور اعالم کرد

ھا حاکی از آن است   شنيده .ساله فضای سبز بوده است ٣۵ھا حاکی است فرد کشته در حرم خمينی، کارگر  گزارش

   . نفر مجروح شده است۵ و که يک نفر کشته

  .خواستند به صحن مجلس بيايند راه را گم کردند عوامل تيراندازی می

مھاجمين :  درآمده است، عنوان کردکنترولکه ظاھرا اوضاع در مجلس تحت  هللا فالحت پيشه، با بيان اين حشمت 

  .خواستند به سمت صحن بيايند اما راه را گم کردند و اشتباھی رفتند می

يکی از ضاربان به بيرون مجلس آمده /  حرف ميزنه٢٠٣٠ فتنه و سند   نماينده در نطق ميان دستور داره دربارهيک

    .کند سمت مردم تيراندازی می و به

    . واحد افت کرد٢٠٠پس از حمالت امروز تھران شاخص بورس بيش از ▪

   .تيراندازی در مجلس ادامه دارد

  .م يك نفرديگرھم به دست نيروھای انتظامی كشته شد، يك زن ھم بازداشت شددر حادثه تيراندازی در حرم اما

  .اند و يکی از نيروھای خدماتی حرم مطھر ھم به شھادت رسيده است  نفر از زائران زخمی شده٤تاکنون 

  

 .اخبار ضدونقيض درباره ضاربان/ تيراندازی در مجلس: ايلنا
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ان حفاظت و مراجعه کنندگان مأمورابل درب ورودی درگير شده و به ان حفاظت مجلس مقمأمور چند فرد مسلح با 

 .اند حمله کرده اند که در اثر آن چند نفر مجروح شده

 صبح امروز با مراجعه به درب شماره يک مجلس شورای ١٠:١۵فرد مسلح حدود ساعت  ٣، خبرنگار مھر به گزارش

 .ان حفاظت مجلس درگير شده اندمأمور  اسالمی با

ان حفاظت مجلس، کارمندان و مراجعه کنندگان مجروح شده اند ھنوز اطالعی از مأمورطی اين درگيری، چند نفر از 

 .ھويت و تعداد دقيق ضاربان در دسترس نيست

ه است و تعدادی از ھای ورود و خروج خبرنگاران به راھروھای مجلس بسته شد چنين در پی اين درگيری، درب ھم

 .اند نمايندگان نيز برای بررسی موضوع از صحن علنی مجلس خارج شده

گفته می شود ضاربان به سمت ساختمان شمالی مجلس که دفتر نمايندگان در آن قرار دارد، حمله کرده و اکنون در آن 

  .مستقر ھستند

  .محدوديت رفت و آمد خودروھا در اطراف بھارستان

  .ھای عبور و مرور حاکم شده است ھای اطراف مجلس محدوديت  خياباناز سوی ديگر در

ھا قطع شده و محيط در اختيار نيروھای امنيتی است،  تيراندازی: س کميسيون امنيت ملی در گفتگو با مھر گفتئينايب ر

  .نيروھای سپاه در ھمه نقاط مجلس مستقر ھستند

  .الريجانی به صحن مجلس آمد

صبح امروز در صحن علنی مجلس حضور نداشت، دقايقی قبل به صحن آمده و رياست را از مسعود علی الريجانی که از 

  .پزشکيان تحويل گرفت

 نفر ھستند ھم اکنون در طبقه چھارم ساختمان دفتر نمايندگان ۴ھا  تروريست: يک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مھر گفت

شود جليقه انتحاری ھم ھمراه خود دارند و احتماال با پايان  گفته می. تھايشان روبه پايان اس محاصره شده اند و گلوله

  .تيرھايشان خود را منفجر کنند

در حاشيه جلسه علنی مجلس شورای اسالمی فرد يا افراد ناشناسی در راھروھای مجلس شورای اسالمی شروع به 

گذار حکومت  هللا خمينی، بنيان بره آيت ھم از تيراندازی و حمله انتحاری در مقئیھا گزارش. تيراندازی کردند

  .اسالمی منتشر شده است

 ١٧گفته است که جلسه علنی مجلس صبح چھارشنبه ) ايسنا( يکی از نمايندگان مجلس به خبرگزاری دانشجويان ايران

خرداد آغاز شده بود که حدود ساعت ده و نيم صبح، چھار فرد مسلح وارد مجلس شورای اسالمی شدند و در 

 .روھای مجلس شروع به تيراندازی کردندراھ

نيروھای حفاظت مجلس با اين اشخاص درگير شدند و تيراندازان در دفتر نمايندگان مجلس تحت محاصره قرار 

 به گزارش ايسنا درھای مجلس بسته شده و از خروج نمايندگان و خبرنگاران از مجلس شورای اسالمی .دادند

 .شود جلوگيری می

اند فرد يا افراد  ان حفاظت ھنوز موفق نشدهمأمورسه مجلس شورای اسالمی ئينجبرزاده، عضو ھيات رگفته اکبر ر به

 .تعداد دقيق مجروحان ھم ھنوز مشخص نشده است. تيرانداز را بازداشت کنند

 .سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از دستگيری يکی از تيراندازان حادثه تيراندازی خبر داد

ھای  در مقطعی گزارش داد که در اتاق» شرق«وامل تيراندازی از داخل ساختمان مجلس ھستند و روزنامه ع

 :کنند سمت مردم تيراندازی می پس از چندی اما خبر آمد که از حياط مجلس به. اند نمايندگان پنھان شده
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تند و دو مھاجم در يکی از خبرگزاری فارس نوشته است نمايندگان مجلس به آرامی در حال خروج از صحن ھس

 .طبقات مجلس در محاصره نيروھای امنيتی ھستند

رسد و يکی از مھاجمان  صدای تيراندازی از فضای باز بيرون مجلس به گوش می چنين گزارش شده است که ھم

  .شروع به تيراندازی مستقيم به افراد بيرون از مجلس کرده است

شود يکی از  صدای انفجاری از ساختمان مجلس شنيده شد که گفته می«گويد که دقايقی پيش  خبرگزاری فارس می

  ».عامالن انتحاری خود را منفجر کرده است

 .در صورت صحت اين گزارش، اين دومين انفجار انتحاری روز چھارشنبه خواھد بود

نمايندگان نيز به پس از شھادت دو محافظ مجلس، دو نفر از کارمندان دفتر «گويد که  خبرگزاری فارس می: ١٣:١۶

 ».شھادت رسيدند و تاکنون ده نفر زخمی شدند

 گروگان سپاه پاسداران موفق ئیھای رھا نيرو«خبرگزاری تسنيم به نقل از منابع غيررسمی خبر داد که : ١٣:١۴

 ». را در حرم امام بازداشت کنند شدند دو تروريست

از . گذار حکومت اسالمی حمله کردند فر به مقبره بنياناند که در مجموع سه ن ھای داخلی گزارش داده برخی رسانه

  .خبرگزاری فارس نوشته که فرد دستگيرشده يک زن است .اين سه نفر، فقط يک نفر زنده مانده و دستگير شده است

دومين عامل انتحاری در حرم خمينی شش نارنجک جنگی ھمراه خود داشته و در حين  سايت انتخاب نوشته است که

 .کشته شده است ليات خود با شليک نيروھای امنيتی به سرشانجام عم

 را عادی جلوه دھند و مسألهکنند اين  ھا در درون مجلس ادامه دارد و مقامات حکومتی سعی می طبق گزارشات درگيری

  ...! چنان به صورت عادی ادامه دارد و حتی بگويند با وجود درگيری در درون ساختمان مجلس نشست آن، ھم

  .برھا آمده است که انفجار دومی در قبر خمينی روی داده استدر خ

: خبرگزاری امنيتی فارس نوشت. شود چنان صدای تيراندازی از مجلس شنيده می طبق گزارشات تا اين لحظه، ھم

/ جلسه علنی امروز مجلس برگزار شد/  نفر زخمی١٠ نفر شھيد و ٤تاکنون / تيراندازی در راھروی ورودی مجلس

  ! جزئی استمسأله سازی برای ايران ھستند؛ مسألهھا دنبال  تروريست: نیالريجا

ين امنيتی درون مأموردھند که  اند خود اين اقدام نشان می شود نيروھای ويژه نپو و سپاه وارد عمليات شده اکنون گفته می

  .اند مجلس، موفق به مھار واقعه نشده

چون که اين عمليات در پايتخت و در دو مرکز مھم .  استئیادر ھر صورت اين عمليات به غايت سياسی و استثن

حکومتی، يعنی قبر خمينی و مجلس شورای اسالمی صورت گرفته است؛ يعنی مراکزی که به شدت تحت موازين شديد 

ار و گزارشات اما تا اين لحظه و با اين اخب. تواند يک پيام مھم سياسی داشته باشد امنيتی قرار دارند در نتيجه اين علميات می

  !توان اظھارنظر کرد که واقعيت پشت پرده اين سناريو و عواقب آن چه خواھد شد منتاقض نمی

 سياسی در جامعه ايران و تشديد خفقان و سانسور و از جمله تشديد -  امنيتی تغييرترديد اولين پيام و عواقب اين عمليات،  بی

  . ھای درونی حکومت منجر خواھد شد دعواھای جناح

صورت » داعش«ھنوز روشن نيست که آيا اين عمليات به شدت برنامه ريزی شده، توسط رقبای حکومت اسالمی مانند 

ھای درون حکومتی طراحی  بندی گرفته و يا اين که اين سناريو از درون خود نيروھای امنيتی ناراضی اين حکومت و جناح

  !شده است

  ٢٠١٧ نجو ھفتم -  ١٣٩٦ ]جوزا[چھارشنبه ھفدھم خرداد
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