
  گزارش

خط تحريف امام 
 ثمره نفوذ است

سخنان سخيف و توهين آميز معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست نسبت به بنيان گذار انقالب اسالمي حضرت 
امام خميني )ره(، اگر چه در نوع خود س��رخط جديدي از تحريف 
امام راحل محسوب مي شد، اما در امتداد يك جريان مرموز نفوذي 
براي تحريف انقالب به شمار مي رفت. يكي از اهداف »خط تحريف 
انقالب« بي شك »تضمين اثربخش��ي تحريم«، به منظور »تحميل 
اراده دشمن« از طريق »تصميم سازي« براي مسئوالن نظام جهت 
تحقق »پروژه تسليم س��ازي« جمهوري اس��المي ايران است. نكته 
حائز اهميت اينكه خط تحريف، ميوه و ثمره »خط نفوذ« است. خط 
نفوذ خط جديدي نيس��ت و قدمت آن در كشور به دوره  سازندگي و 

سال هاي آغازين پس از جنگ تحميلي باز مي گردد. 
خط نفوذ بعد از جنگ تحميلي و به بهانه س��ازندگي و مشاركت در 
بازس��ازي خرابي هاي جنگ تحميلي رس��ماً و تحت حمايت دولت 
مرحوم هاشمي وارد كشور شده و بالفاصله با برنامه مدون و از پيش 
طراحي ش��ده گام هاي عملياتي خود را يكي پس از ديگري اجرايي 

نمود: 
۱ - گام نخست »پروژه حلقه سازي«: خط نفوذ در نخستين گام »پروژه 
حلقه س��ازي« با يارگيري از بين همه اقش��ار و صنوف به ويژه جانباز، 
فرزند وخانواده شهيد، نظامي، فرهنگي، اساتيد و رؤساي دانشگاه ها، 
روحانيون، نخبگان فرهنگي و سياسي، احزاب سياسي درون نظام و... 
كليد زده شد. خط نفوذ مانند ويروس سرماخوردگي و آنفلوآنزا با سرعت 

هر چه تمام تر مرحله اول را پشت سر گذاشت.
۲ - گام دوم »شبكه س��ازي سياس��ي«: خط نفوذ در گام دوم احزاب 
سياس��ي نظام را نش��انه گرفته و هر دو جريان سياسي كشور )جريان 
اصالح طلب را به عنوان محور اصلي و افراد اصول گرا را به عنوان اطمينان 

از عدم برخورد با جريان آلوده( را در تور آلوده سازي قرار داد. 
از آنجا كه جريان اصالحات كه در دهه اول انقالب به عنوان يك جريان 
راديكال، تندرو و ضد امريكا بر بيت امام و قائم مقام رهبري مس��لط 
بود و خود را ضد امريكا و جامعه روحانيت را پيرو اس��الم امريكايي 
معرفي كرده بود، در پايان جنگ تحميلي با سه ضربه مهلك مشتمل 
بر: »عزل منتظري«، »حذف ش��ورايی بودن واليت فقيه« و »نصب 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به عنوان ولي فقيه« كاماًل شوكه و منزوي 
شده و زمينه بسيار مناس��بي براي همكاري تام و تمام با خط نفوذ 
داش��ت، به اين ترتيب خط نفوذ از طريق دانش آموختگان خارج از 
كشور موسوم به كلوپ بركلي )باند نيويوركي ها كه در دولت هاشمي 
با عنوان كارگزاران س��ازندگي به صورت حزب سياس��ي وارد عرصه 
فعاليت هاي سياسي شدند( مستقيماً اصالح طلبان را به عنوان محور 

اصلي نفوذ سازماندهي و تجهيز كرد. 
۳ - گام سوم »تصرف ميكروفيزيك قدرت« خط نفوذ در اين مرحله 
برنامه ورود در »ميكروفيزيك قدرت« و تسلط بر ساختارهاي نظام را 
با همراهي و همكاري )دانسته يا نادانسته( اصالح طلبان و كارگزاران 
عملياتي كرده و تمامي س��اختارهاي نظام از باالترين تا پايين ترين 
س��طوح مديريتي كش��ور را مورد حمله و هجمه ويروسي نفوذ قرار 
داده و مديريت تصميم س��ازي در نظام را تحت س��يطره  خود قرار 
مي دهد. اين خطرناک ترين كاركرد ويروس نفوذ در كش��ور اس��ت 
كه مسئوالن كش��ور را مرعوب و يا مجذوب دشمن مي كند. بخشي 
از مسئوالن مرعوب دشمن مي شوند، بخشي ديگر به آالف و علوف 
رسيده و مجذوب دشمن مي ش��وند و باالخره برخي نيز هم مرعوب 
و هم مجذوب دشمن مي شوند. در چنين حالتي است كه مسئوالن 
كشور خواسته يا ناخواسته اوامر و خواسته هاي دشمن را در كشور مو 

به مو به اجرا در مي آورند. 
۴ - گام چهارم »تئوري س��ازي«: خط نفوذ در اين مرحله با استفاده 
از همه ظرفيت هاي ميكروفيزيكي و ظرفيت هاي نخبگي و علمي كه 
پيش تر در قالب حلقه س��ازماندهي ش��ده بودند به تئوري سازي در 
عرصه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... پرداخته و با ادبيات 
تئوريك: »س��كوالريزه كردن«، »واتيكانيزه كردن«، »اندوليس��يزه 
كردن«، »بالكانيزه كردن« و... »پروژه گسترده و بزرگ ميكروپليتيك 

ميل ها« را براي تغيير ادراک و رفتار مردم آغاز كردند.
۵ - گام پنجم »پروژه تضعيف و مفسده سازي«: خط نفوذ پس از اطمينان 
از آلوده سازي »افراد«، »احزاب«، »ساختارها«، »برنامه و بودجه« و به طور 
كلي سخت افزار و نرم افزار نظام به مثابه ويروسي مخرب وارد ساختارهاي 
اقتصادي شده و با سرعت به آلوده سازي مسئوالن نظام در هر سه قوه و از 
همه جناح ها پرداخته و عماًل جمهوري اسالمي را به ناكارآمدي متهم و 

موجبات نااميدي و يأس و بي اعتمادي مردم را فراهم آورد. 
۶ - گام شش��م »پروژه تحري��ف«: در اين مرحله كه هم��ه چيز براي 
انجام مهم ترين مأموريت خط نفوذ مهيا ش��ده، پ��روژه تحريف امام 
خميني و انقالب اسالمي رس��ماً كليد مي خورد. جريان نفوذ در اين 
گام همه ساحات و حوزه هاي نظام را بي رحمانه و ناجوانمردانه مورد 
تحريف قرار داده و با قلب حقايق و سياه نمايي پروژه جنگ اراده ها را 

عملياتي می كند. 
كليد واژه هاي جريان نفوذ در پروژه تحريف عبارت است از: »القا  و تكرار 
ما نمي توانيم«، »زير س��ؤال بردن آرمان ها و شعارهاي انقالب«، »زير 
سؤال بردن اقتدار نظام«، »زير سؤال بردن چهره هاي درخشان نظام«، 
»ناديده گرفتن نقاط قوت«، »بزرگنمايي نقاط ضعف و آس��يب ها«، 
»بزرگنمايي شكس��ت ها و ناكامي ها«، »ارائه چهره شكست ناپذير از 
دشمن«، »موفق نشان دادن خط سازش«، »ناموفق نشان دادن خط 

مقاومت«، »پنهان سازي ناتواني ها و ناكامي هاي دشمن« و... 
۷ - گام هفتم »پروژه ت«: با جرئت مي توان گفت جريان نفوذ در اين 
مرحله با اقتدار كامل پروژه ت مشتمل بر: »تخريب اركان نظام«، »تفرقه 
و دوقطبي س��ازي«، »تضعيف قوه دفاعي كشور«، »تبليغ بزرگنمايي 
دشمن«، »تهديد نمايي از دش��من«و... خط »اثربخشي تحريم ها«، 

»تسليم سازي « و »تحميل اراده دشمن« را پي مي گيرد. 
حاصل اينكه غلبه بر خط تحريف و خط تحريم مستلزم غلبه بر جريان 
نفوذ اس��ت و چه زيباس��ت كه بيانيه گام دوم با پروژه تشكيل »دولت 
جوان حزب اللهي )متشكل از هر سه قوه(« انقالب مبارزه با انحراف را در 
دستور كار قرار داده است. ترديدي نيست كه با حضور آرماني مردم در 
عرصه انتخابات رياست جمهوري ۱۴۰۰ و انتخاب رئيس جمهور شجاع 
و انقالبي و تكميل پازل دولت جوان حزب اللهي، نظام اسالمي با سرعت 

به پااليش نظام از جريان نفوذ خواهد پرداخت. 

    مهر: سرلش��كر محمد باقري، رئيس س��تاد كل نيروهاي مس��لح 
با صدور پيامي درگذش��ت نماين��ده ولي فقيه در بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران را تسليت گفت و نوشت: خدمات شهيدي محالتي در حافظه 

تاريخي ايران و ايراني ماندگار خواهد بود. 
  فارس: جمعي از دفاتر بس��يج دانش��جويي طي نامه اي به رئيس 
مجلس شوراي اسالمي خواس��تار توقف بازرس��ي هاي آژانس انرژي 
اتمي از مراكز علمي و هسته اي كشور و اخراج بازرسان و ناظران آژانس 
و جم��ع آوری تجهيزات نظارتي و بازرس��ي آنها از مراكز هس��ته اي و 

دانشگاه هاي مرتبط شد. 
  خانه ملت: زهره الهيان، رئيس كميته حقوق بشر مجلس با اشاره 
به موافق ب��ودن اكثريت مجلس ب��ا توقف اج��راي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي گفت: اين به معناي عدم دسترسي بازرسان آژانس به تأسيسات 

هسته اي ما در آينده است. 

سيدعبداهلل متوليان

وزیر دفاع: با آنکه بودجه سازمان تحت مسئولیت شهید فخری زاده برای 1400 افزایش یافته بود
 دیروز در جلسه بودجه دولت آن را دو برابر کردیم 

کار بزرگ فخری زاده  به شاگردان  سپرده شد 

پیکر مطهر شهید محس�ن فخري زاده، دانشمند 
هس�ته اي کش�ورمان که روز جمعه هفتم آذر ماه 
به دس�ت عوامل تروریس�ت موس�اد به شهادت 
رس�ید، ظهر دی�روز در آس�تان امام�زاده صالح 
تجریش و در کنار همس�نگر خود، ش�هید مجید 
شهریاري دیگر دانشمند هسته اي کشورمان که 
در سال ۸۹ از سوی موس�اد ترور شد، آرام گرفت. 
به گزارش خبرگزاری ها، مراس��م تشييع پيكر مطهر 
دانشمند شهيد محسن فخري زاده با حضور مقامات 
كشوري و لشكري در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح برگزار شد. در اين مراس��م كه خانواده شهيد 
فخري زاده، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده 
كل ارتش، فرمانده كل سپاه، وزير دفاع، فرمانده نيروي 
قدس سپاه، فرمانده نيروي زميني س��پاه، وزير راه و 
شهرسازي و رئيس سازمان انرژي اتمي و جمعي ديگر 
از مسئوالن لشكري و كشوري حضور داشتند، مهدي 
رسولي مداح اهل بيت به مرثيه خواني و ذكر مصيبت 
حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( پرداخ��ت. در ادامه، 
حاضران به امامت رئيس سازمان عقيدتي- سياسي 
وزارت دفاع بر پيكر دانشمند شهيد هسته اي نماز اقامه 
كردند و پيكر مطهر به منظور تدفين به امامزاده صالح 
تهران منتقل و در صحن اين امامزاده در جوار شهيد 
مجيد شهرياري، ديگر دانشمند هسته اي كشورمان به 
خاک سپرده شد  .پيش از اين پيكر شهيد فخري زاده 
طي روزهاي گذشته، در مش��هد و قم در حرم مطهر 
حضرت علي بن موسی الرضا)ع(، حرم حضرت فاطمه 
معصومه)س( و نيز حرم مطهر امام خميني بنيانگذار 

جمهوري اسالمي نيز تشييع شده بود. 
    هیچ جنایتي را بي پاسخ نمي گذاریم

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم تشييع 
پيكر مطهر شهيد فخري زاده طي سخناني با بيان اينكه 

ما امروز با ش��خصيتي وداع مي كنيم كه از نوجواني 
با خداي خود پيمان راس��خ اداي حق بست و بر اين 
پيمان پاي فشرد و استقامت كرد و امروز به اين پيمان 
وفا كرد و به شرف ش��هادت رسيد، گفت: اين شرف و 
آبرو و توفيق را به روح بلند اين شهيد عزيز كه عاشق 
شهادت بود صميمانه تبريك عرض مي گويم؛ فقدان او 
براي همه ما جانكاه است و اين فقدان را به همه ملت 
ايران و جامعه علمي، دفاعي و هسته اي كشور تسليت 

عرض مي كنم. 
امير سرتيپ حاتمي افزود: اگر دشمنان رذيالنه دست 
به اين جنايت نزده بودند و خون شهيد عزيز ما كه 
يك شخصيت مخلص و گمنام بود ريخته نشده بود، 
چه بسا در گمنامي از دنيا مي رفت، اما امروز شهيد 
عزيز ما كه ديروز فقط الگوي جوانان و ش��اگردان و 
همكاران خود بود، به همه جهان معرفي شد، از امروز 
او يك شخصيت جهاني است و همه كساني كه پا در 
راه مبارزه مي گذارند يك الگوي ديگر به نام شهيد 
فخري زاده دارند و مي توانند در علم، تالش، اخالص 
و زندگي و ... به او تأسي كنند  .وزير دفاع با تأكيد بر 
اينكه دشمنان بدانند اين اولين شكست آنها است و 
اگر او را كشتند تا نامش از بين برود، نام او بلندآوازه 

شد، ادامه داد: شكست دوم دشمن در آنجاست كه 
مي خواست بگويد شهيد عزيز ما در مسيري قدم بر 
مي داشت كه به نفع ملت ايران نبود و با رمز و كلمه 
هسته اي تالش كرد اين حرف را بگويد و شهيد عزيز 
ما را به عنوان بنيانگذار برنامه صلح آميز هسته اي ايران 
معرفي كرد، غافل از اينكه اين جمله باعث افتخار ملت 

ايران و وزارت دفاع و نيروهاي مسلح است. 
    راه شهید فخري زاده را منسجم تر دنبال 

مي کنیم
حاتمي ادامه داد: مگر نه اينكه بزرگ ترين تهديد عليه 
بشريت همين سالح هاي هسته اي است كه شما آنها 
را انباشته كرده ايد؟ اينها براي چيست؟ براي دكور 
در منازل شماست؟ ملت ما بصير و هوشمند است 
و مي داند بزرگ ترين تهديد عليه بش��ريت همين 
سالح هاي شماست. وي گفت: شكست سوم شما 
اين بود كه فكر كرديد اگر چنين كاري كرديد، راهي 
را مي بنديد، انسجامي را مي شكنيد. در اين چند روز 
ديديد كه چگونه ملت ما اظهار ارادت به شهيدشان 
كردند و انسجام ش��ان را باالتر بردند. در كنار پيكر 
ش��هيد عزيزمان پيمان مي بنديم كه منس��جم تر 
خواهيم شد و عزم مان براي ادامه راه تو جزم تر خواهد 

شد و راه اعتالي كشور را با سرعت و قوت بيشتر ادامه 
خواهيم داد. 

    هیچ تروري بي پاسخ نمي ماند
امير حاتمي ادامه داد: تالش بزرگي را كه ش��هيد 
عزيز ما انجام مي دادند و كارهاي گس��ترده اي كه 
عمدتاً در حوزه هاي بديع و نوظهور و برترساز است، 
امروز مي گوييم كه اين راه با قوت ادامه خواهد يافت. 
ديروز در جلسه بودجه دولت گام اول را برداشتيم 
و در حالي كه بودجه س��ازمان پژوه��ش و نوآوري 
وزارت دفاع براي س��ال ۱۴۰۰ افزايش پيدا كرده 
بود، ديروز تصميم گرفتيم كه آن را دو برابر كنيم. 
اين مسئوليت همكاران، شاگردان و همراهان شهيد 
فخري زاده را س��نگين تر مي كند. وزير دفاع تأكيد 
كرد: دش��من مي داند و من هم به عنوان يك سرباز 
به او مي گويم، هيچ جنايتي، هيچ تروري و هيچ كار 
احمقانه اي در نزد ملت ايران بي پاسخ نخواهد ماند و 
حتماً جنايتكاران را تا انتها تعقيب خواهيم كرد و امر 
فرماندهي معظم كل قوا اجرا خواهد شد. وي در پايان 
گفت: ملت ها و دولت هايي در اين حادثه احساس 
مس��ئوليت و نس��بت به ترور ابراز انزجار كردند، از 
همه آنها صميمانه تش��كر مي كنم، ام��ا دولت ها و 
نهادهاي بين المللی كه مماشات كردند بدانند كه 
اين كار تروريست ها را وقيح تر مي كند و اگر در اين 
نظرات دوگانه خود بمانيد، ترور روزي دامان شما را 

خواهد گرفت. 
    حاجي زاده: حرکت نوراني ملت ایران هرگز 

متوقف نمي شود
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي نيز با تأكيد بر اينكه حركت نوراني ملت ايران 
هرگز با ترور متوقف نخواهد شد، گفت: ملت ايران از 

انتقام دست برنخواهد داشت. 
 س��ردار اميرعلي حاجي زاده در حاش��يه مراس��م 
تشييع پيكر پاک شهيد محسن فخري زاده گفت: 
تروريست ها و دشمنان اسالم مي خواهند حركت 
نوراني ملت ايران را متوقف كنند، اما بدانند اگر قرار 
بود اين اتف��اق بيفتد در اين ۴۰ س��ال كه ۱۷ هزار 
ش��هيد ترور داديم اين حركت متوقف مي شد، اما 
امروز ش��اهد ادامه اين حركت ملت ايران هستيم. 
 دشمنان ما از ترس مرگ دست به خودكشي زدند و 

بدانند كه قطعاً تقاص خواهند داد. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي خطاب به دشمنان تصريح كرد: ملت ايران 
از انتقام دست برنخواهد داشت.   راه اين شهيد و ديگر 
شهداي ترور ادامه دارد و اين ش��هادت ها رغبت و 
انگيزه دوستان و همكاران اين شهيد را براي ادامه راه 

او بيشتر خواهد كرد. 
    وزیر دفاع: به سرنخ هاي زیادي رسیدیم

حجت االس��الم محمود علوي، وزير اطالعات هم 
روز گذشته در حاشيه مراسم خاک سپاری شهيد 
محسن فخري زاده در اظهارنظری كوتاه گفت: در 
جريان بررسي ترور شهيد فخري زاده به سرنخ هاي 
زيادي رسيديم. بررسي هاي ما پس از ترور شهيد 
فخري زاده آغاز شده است. همكاران ما سرنخ هاي 
زيادي را به دس��ت آوردند. در حال پيگيري تمام 
ابعاد هس��تند. بعد از رس��يدن به جزئيات نتايج را 

اعالم مي كنيم. 

ژه
وی

چطورهنوزميتوانيد
مخالفبرجامنباشيد؟!

روزنامه سازندگي تيتر زده: »اصولگرايان عليه برجام« و منظورش 
طرح راهبردي مجلس براي لغو تحريم هاست؛ طرحي كه روزنامه 
سازندگي معتقد است اگر تصويب شود، نتيجه اي جز »خروج از 
برجام« نخواهد داشت. منظور سازندگي البته نكات ديگري هم 
است؛ نطق ها و توئيت هاي نمايندگان مجلس عليه اعتماد به غرب 
در برجام و عليه مواضع ظريف و روحاني در اعتماد به غرب و نيز نامه 
۲۳۲ نماينده مجلس براي خروج ايران از پروتكل الحاقي بخشي 
ديگر از منظور روزنامه س��ازندگي از تيتر اصولگرايان عليه برجام 
است  .سازندگي مي خواهد همچون ساير رسانه هاي اصالح طلب، 
اصولگرايان را نه فقط منتقد برجام، بلكه برهم زننده  برجام بداند؛ 
گرچه كه خود وقتي با اين گزاره مواجه مي ش��وند كه برجام ايراد 
داشت كه امكان برهم خوردنش پيش آمد، مقصر را دولت ترامپ 

مي دانند. 
همه  اين سال هاي پس از برجام، نقد و بررسي آن زياد انجام شده 
و تهمت هاي بسياري هم به منتقدان آن زده شده، اما حاال پس 
از آنكه نه چرخ سانتريفيوژها چرخيد و نه  چرخ اقتصاد، پس از 
آنكه اروپا و امريكا برجام را به حساب نياوردند و دقيقاً در روزي 

كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور اذعان مي كند 
كه »ايران منفعت قابل توجهي از برجام نبرد« حتي اگر واقعاً هم 
اصولگرايان نه براي انتقام خون شهيد فخري زاده، بلكه به نيت 
برهم زدن برجام طرحي را ارائه كرده بودند، باز جايي براي دفاع 
از برجام و تخطئه اصولگرايان نبود. مدت هاست كه ديگر حتي 
برهم زدن برجام هم اتفاقي منفي محسوب نمي شود بلكه جاي 
تعجب از سازندگي  و س��اير اصالح طلبان است كه چطور هنوز 
مي توانند از برجام دفاع كنند؟ چطور اين حجم نارضايتي مردم 
آنها را متوجه سياست هاي غلط شان نكرده و همچنان ساز خود 
را مي زنند؟ چطور به جاي آنكه خود به گذشته غلط برجامي شان 
اذعان كنند، تازه كساني را كه پي برگرداندن كشور به ريل درست 

هستند، تخطئه مي كنند؟


آقايفياض،وجدانتاریخيمردمرا
هنگامخریدببينيد!

فياض زاهد، عضو ستاد انتخاباتي كروبي در سال ۸۸  گفته: »روان 
و وجدان تاريخي اين ملت احمدي نژاد و دولتش را مسئول مسائل 
مهمي مي دانند. هنوز هزار مس��ئله در ذهن جامعه حل نشده و 
متأسفانه بعد هم تالش نش��د كه با روش هاي مناسب ايرادات و 

حفره هاي ذهني حل شود. امروز دش��منان اين مفهوم را دنبال 
مي كنند كه اصالح ناپذير هستيم. ما بايد به مسئوالن كمك كنيم 
كه تصميم درس��تي بگيرد. متأس��فانه چون همه از هم عصباني 
هستيم كمك نمي كنيم كه حتي مخالفان ما تصميمات درستي 
بگيرند. ما اگر اين كار را نكنيم متوجه خس��ارت هاي بس��ياري 
خواهيم ش��د... وجدان تاريخي ملت هنوز احمدي نژاد را مسئول 
بسياري از مشكالت مي داند«  .اداهاي روشنفكري اصالح طلبان 
زياد است، اما خود كجا به مخالفان خود براي تصميم گيري درست 
كمك كرده اند؟ از سويي در سال هايي كه دولت روحاني قريب به 
اتفاق پايگاه اجتماعي خود را به استناد نظرسنجي ها از دست داده، 
اصالح طلبان چطور مي توانند مقصر دانستن دولت قبل را در وجدان 
تاريخي ملت مشاهده كنند اما نظرات امروزي مردم و وجدان كنوني 

مردم عليه خود را نبينند؟ 
فياض زاهد با تحصيالت در رش��ته تاريخ، مش��اور دو وزارتخانه 
اقتصادي )صمت و كار( در دولت روحاني بوده است. او اكنون به جاي 
بررسي مشكالت دولت قبل بايد پاسخگوي نحوه عملكرد دولتي و 
وزارتخانه اي باشد كه خود مشاور آنها بوده است. راه دوري نيست؛ به 
ميان مردم برويد و ببينيد هنگام خريد كردن چه سخناني در مورد 

كدام دولت مي گويند؛ به وجدان تاريخي هم نيازي نيست!

مأموريت به دادستان  
براي شناسايي شبكه نفوذ

رئیس دستگاه قضا  از دستگاه هاي اطالعاتي و امنیتي خواست با قدرت 
شبکه نفوذ را در جاي جاي کشور شناس�ایي و منهدم کنند و تأکید 
کرد: لحظه اي نباید در شناس�ایي ش�بکه نفوذ غفلت و درنگ کرد تا 
عناصر نفوذي مجال پیدا نکنند از داخل به دشمن پالس توطئه بدهند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي در 
جلسه شوراي عالي قوه قضائيه با محكوم كردن ترور دانشمند شهيد محسن 
فخري زاده، او را »قهرمان بي اثر كردن تحريم و تهديدات دشمن« معرفي 
كرد. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه شهيد فخري زاده از چهره هايي بود كه 
دشمن را خوب شناخت و راه خوبي نيز براي مقابله با دشمن برگزيد، راهبرد 
او را بي اثر كردن تحريم ها و مصون سازی كشور در برابر تهديدات دشمن 
دانست و افزود: همه تالش ما بايد در جهت قوي شدن كشور در همه عرصه ها 

براي خنثي كردن تحريم ها و تهديدات دشمنان باشد. 
آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر اينكه بيش��ترين تحريم هاي دشمن مربوط به 
بخش صنايع هسته اي و دفاعي كشورمان مي شود، گفت: شهيد شهرياري ها 
و شهيد فخري زاده ها با توليد قدرت در حوزه هسته اي و دفاعي تحريم هاي 
دش��منان در اين دو عرصه را بي اثر كرده اند. شهيد فخري زاده نماد توليد 
قدرت در حوزه علم و فناوري اس��ت كه به جوانان ما مي آموزد براي خنثي 
كردن توطئه هاي دشمنان بايد به داش��ته هايمان متكي باشيم و هرگونه 
چشم دوختن و اميد بستن به مذاكره و اين نوع روش ها براي رفع تحريم ها 
خطاست. آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر لزوم قوي شدن در برابر دشمن و بيان 
اينكه قوي شدن در سايه حضور انسان هاي متدين و متعهد، شجاع و مقاوم 
و متخصص اتفاق مي افتد، اظهار داشت: براي رسيدن به قله ها بايد حركت 
اثربخش شهيد فخري زاده با قدرت ادامه يابد و از ميراث گرانبهاي اين شهيد 

عزيز صيانت شود. 
آيت اهلل رئيسي از پيگيري مجازات آمران و عامالن ترور شهيد فخري زاده نيز 
سخن گفت و توصيه غربي ها براي خويشتنداري جمهوري اسالمي ايران در 
برابر اين جنايت را چراغ سبز نشان دادن به تروريست ها دانست و گفت: در 
اجراي اقدامات بازدارنده نسبت به دشمن نبايد كوتاهي كرد و هر حركتي كه 
موجب بازدارندگي دشمن از تهديد شود، بايد انجام داد. رئيس دستگاه قضا 
بر همين اساس از دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي خواست با قدرت شبكه 
نفوذ را در جاي جاي كشور شناسايي و منهدم كنند و تأكيد كرد: لحظه اي 
نبايد در شناسايي شبكه نفوذ غفلت و درنگ كرد تا عناصر نفوذي مجال پيدا 

نكنند از داخل به دشمن پالس توطئه بدهند. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري براي برخورد با آمران 
و عامالن ترور شهيد فخري زاده، به دادستان كل كشور هم مأموريت داد 
با همكاري دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي و ستاد كل نيروهاي مسلح و 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ايجاد كارگروهي ويژه، موضوع را با جديت 

و سرعت پيگيري كند تا اقتضاي حق و عدل اجرا شود.  
رئيس قوه قضائيه با اشاره به تالش هاي جريان تحريف در كشور براي سازش 
با دشمن گفت: جريان تحريف، در حال القاي ترس و يأس و تسليم در برابر 
دشمن است اما مطالبه مقام معظم رهبري و خواس��ت ملت و استراتژي 
راهبردي نظام تداوم برنامه هاي دفاعي و هسته اي و حركت اساسي كشور 

براي توليد قدرت در همه عرصه هاست. 
 آيت اهلل رئيسي گفت: آنچه دشمن را عقب مي نش��اند و جريان تحريم را 
نااميد و جريان تحريف را مفتضح مي كند، قدرتمند ش��دن ايران اسالمي 
در همه عرصه ها به ويژه در عرصه هاي هس��ته اي و دفاعي است كه شهيد 
فخري زاده با جهاد علمي پيگيري و براي كشور قدرت آفريني كرد و امنيت 
منطقه را ارتقا داد.  در اين جلسه، مهدي القاصي مهر دادستان تهران به ارائه 
گزارشي از اقدامات انجام شده براي پيگيري ترور شهيد فخري زاده پرداخت 
و با اشاره به صدور دستورات الزم در س��اعات اوليه حادثه و حضور سريع 
مجموعه دادس��تاني تهران در محل حادثه ترور، گفت كه بر اساس اعالم 
دستگاه هاي امنيتي سرنخ هايي در رابطه با عامالن اين اقدام تروريستي به 

دست آمده است. 

رئیس کمیسیون امنیت ملي: 
مجلس يازدهم به دنبال حل ريشه اي 

فساد و رانت است
رئیس کمیس�یون امنی�ت ملي مجلس معتقد اس�ت مجل�س دوره 
یازدهم اراده بیش�تري نس�بت به س�ایر مجالس در حوزه شفافیت 
دارد ک�ه خ�ود باعث حل بس�یاري از مس�ائل کش�ور خواهد ش�د. 
مجتبي ذوالن��وري در گفت گو با خبرگ��زاري خانه ملت، به مناس��بت 
بزرگداشت شهادت آيت اهلل شهيد مدرس)ره( كه تحت عنوان روز مجلس 
نام گرفته است، به ارزيابي عملكرد مجلس يازدهم شوراي اسالمي پرداخت 
و گفت: دوره يازدهم مجلس در مقايسه با دوره قبل، از جهات مختلف عيار 

باالتري دارد. 
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس تصريح كرد: 
با اين حال بر اساس توقعاتي كه مردم داشته و بايدهايي كه از اين مجلس 
انتظار مي رفت مي توان نمره قبولي به آن داد اما اين نمره باال نيس��ت و 
مجلس مي توانست فعال تر از اينها باش��د. وي با اشاره به اقدامات مثبت 
مجلس در شش ماهه نخست، عنوان كرد: مجلس مي توانست در حوزه 
مقابله با تورم موفق تر عمل كند و يكي از نكات مهم اين است كه به جاي 
تمركز بر معلول ها، بر علت ها تمركز ش��ود تا با اس��تفاده از ابزار نظارتي 
مش��كالت اساس��ي را حل كند. ذوالنوري همچنين با اشاره به عملكرد 
مجلس يازدهم در حوزه ش��فافيت ابراز داش��ت: مجلس يازدهم در اين 
مورد اراده بيشتري نسبت به س��اير مجالس دارد چنانكه در حال حاضر 
طرح شفافيت آراي نمايندگان در آستانه بررسي در صحن علني است. 
وي در ادامه شفافيت را در دو سطح دانست و گفت: سطح اول شفافيت، 
شفافيت آراي نمايندگان است و در سطح دوم مجلس بايد باعث شود تا 
در كل كشور شفافيت ايجاد و رانت هاي اطالعاتي و پشت پرده هاي فساد 

برطرف شود. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در پايان با اشاره به سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري در مهرماه سال 
گذشته پيرامون قانونگذاري، خاطرنشان كرد: مجلس يازدهم در اين زمينه 

گام هايي برداشته است اما هنوز به آنچه مد نظر ايشان بوده نرسيده ايم. 

تکذیب سخنان منتسب به سردار سالمي
پيرامون نحوه انتقام از جنايت تروريستي اخير

سخنگوي سپاه اظهارات منتسب به فرمانده کل سپاه در فضاي مجازي 
و برخي شبکه هاي اجتماعي پیرامون چگونگي انتقام از عوامل ترور 
شهید دکتر فخري زاده در جنایت تروریستي اخیر را تکذیب کرد.  
به گزارش س��پاه نيوز ، در پي انتش��ار خبري در فضاي مجازي و برخي 
شبكه هاي اجتماعي پيرامون نحوه انتقام از عوامل ترور دانشمند برجسته 
هسته اي و دفاعي پاسدار سرافراز انقالب شهيد دكتر محسن فخري زاده 
در جنايت تروريستي اخير و انتساب آن به سردار سرلشكر حسين سالمي 
فرمانده كل سپاه، سردار سرتيپ دوم پاس��دار رمضان شريف سخنگو و 
مسئول روابط عمومي كل سپاه با تكذيب اين خبر اظهار داشت: اين خبر 
صحت نداشته و از اساس كذب است.   همانگونه كه بارها گفته ايم اخبار 
مربوط به مأموريت ها ، عملكرد و مواضع سپاه و سخنان و اظهارنظرهاي 
فرماندهان عالي آن از طريق »سايت سپاه نيوز« به عنوان مرجع رسمي 
اطالع رس��انی اين نهاد به آگاهي جامعه و افكار عمومي رسانده مي شود.  
سردار شريف همچنين تأكيد كرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمي ضمن 
پيگيري و پيگرد موضوع از طريق مراجع قانوني و قضايي، از فعاالن فضاي 
مجازي و آحاد مردم انتظار دارد اخبار مربوط به اين نهاد را از رسانه هاي 

مرجع و رسمي كشور را دنبال كنند. 
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      خبر

جمهوري اس�المي، رژیم صهیونیستي را متهم 
اصلي ترور شهید فخري زاده مي داند. بنابراین، 
تصمیم خواهد گرفت  و تردیدي در این نیست، 
ولي به روش�ي که خودمان تعیین خواهیم کرد. 
دكتر احمد وحيدي، وزير پيشين دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح با بيان اينكه تخصص شهيد فخري زاده 
خار چشمي براي دشمنان بود، ادامه داد: صالبت و 
قدرت علمي ايش��ان، آن هم قدرت هسته اي آنها را 
ترغيب مي كرد تا اين اقتدار را بشكنند؛ البته از قبل 
هم دنبال انجام چنين كاري بودند و شايد نزديك به 
۲۰ سال است كه ايشان علم شهادت را بر دوش خود 

حمل مي كرد. 
 وي با تأكيد بر محاسبات غلط دشمن در انجام اين 

ترور اظهار داش��ت: امريكا نيز اين محاسبات غلط را 
در گذشته كرده است و تصور مي كرد كه با به شهادت 
رساندن شهيد قاسم سليماني اتفاقي نمي افتد، اما 
ديد كه بعد از چند روز آنچنان سيلي محكمي خورد 
كه آثارش بعد ها كه اسناد اينها آشكار شود مشخص 
خواهد ش��د؛ البته تازه اول راه اس��ت و هنوز هم آن 

انتقامي كه بايد گرفته نشده است.   
سردار وحيدي ادامه داد: آنها تصورشان اين است كه 
اگر شهيد فخري زاده را ترور كنند جمهوري اسالمي 
ايران ساكت خواهد بود و اين همان اشتباه محاسباتي 
آنهاس��ت؛ آنها بايد منتظر باش��ند و سخت عقوبت 
خواهند ديد، البته جمهوري اسالمي در زمين آنها 
بازي نخواهد كرد و خ��ودش انتخاب مي كند كه در 

چه زميني و چگونه اين كار را انجام بدهد؛ اما اينكه 
يك جريان صهيونيست غاصب و تجاوزگري بخواهد 
اين چنين به يك شخصيت رسمي كشور تعدي كند 

هيچ گاه از سوي ما ناديده گرفته نخواهد شد. 
وي در خصوص چگونگي اق��دام متقابل جمهوري 
اس��المي ايران، گفت: اين موضوع در مورد ش��هيد 
سليماني به خوبي ثابت شد، امريكايي ها تهديد كرده 
بودند كه اگر اقدامي از سوي ما صورت گيرد، ۵۲ نقطه 
كش��ور را خواهند زد، اما جمهوري اسالمي با قدرت 
تصميم گرفت و ۱۰، ۱۵ موشك به حساس ترين نقطه 
آنها زد و بعد از آن هم اعالم كرد كه اين سيلي اول است 
و راه هنوز خيلي ادامه دارد و همان ماجرا سطح ارتقای 

بازدارندگی را به يك سطح جديدي تبديل كرد. 

 وي با تأكيد بر اينكه رژيم صهيونيس��تي خواب 
نبايد داشته باش��د، گفت: آنها بايد در يك تشنج 
دائمي به سر ببرند تا اين انتقام گرفته شود و گرفته 
خواهد شد .رژيم صهيونيس��تي امروز بر لبه هاي 
نازكي تكيه زده و خود را در يك خانه شيش��ه اي 
قرار داده، البته سعي مي كند خالف اين واقعيت را 
نشان دهد و سعي مي كند كه بگويد من قدرتمند 
هستم در حاليكه اينچنين نيست، اين رژيم همان 
رژيمي است كه جنگ هشت روزه، دو روزه و چند 
ساعته را نتوانسته تحمل كند؛ آنها بايد بدانند كه 
خشم جمهوري اس��المي آن زمان كه به گونه اي 
مناسب اعمال شود هيچ خانه  و هيچ جايي براي 

آنها امن نخواهد بود. 

سردار احمد وحيدي:  هيچ جايي براي رژيم صهيونيستي امن نخواهد بود

 نماي نزديك

    زمان، مکان و کیفیت پاسخ به دشمن را ما تعیین مي کنیم
 فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بيان اينكه دشمنان منتظر پاسخ ها باشند، گفت: 
زمان، مكان و كيفيت عمل را ما تعيين مي كنيم.  سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده 
كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در حاشيه مراسم تشييع شهيد محسن فخري زاده اظهار داشت: 
دشمنان منتظر پاسخ ها باشند اما زمان، مكان و كيفيت عمل را ما تعيين مي كنيم. فرمانده كل 

سپاه تأكيد كرد: اصل واكنش و اصل مجازات آمران و عامالن به قوت خود باقي است. 

خبرگزاری آنا 


