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آلزايمر برخي سياسيون
روزنامه كيهان در بخش��ي از س��رمقاله خود 
نوشته است: همان كس��اني كه پس از  ترور 
شهيد سليماني گفتند تالفي نكنيد، حاال هم 
مي گويند در تله اسرائيل نيفتيد و انتقام نگيريد! سند همكاري با بانيان 
صهيونيست  ترور، روشن تر از اين؟ اين گروه، همان ها هستند كه وسط 
فتنه سبز، سنگ رژيم صهيونيستي را به سينه زدند و لقب »سرمايه و 
پياده نظام اس��رائيل« را از س��ران آن رژيم گرفتند. آنها ادعا مي كنند 
صهيونيس��ت ها خواس��ته اند در مس��ير مذاكره با دولت بعدي امريكا 
كارشكني كنند و حال آنكه دولت اوباما، باني آشوب افكني، خرابكاري 
و  ترور هس��ته اي، جنگ نيابتي داعش، تحريم هاي فلج كننده و نقض 
سيستماتيك برجام بود. مغالطه درباره دولت بايدن در حالي است كه 
به تعبير سي ان ان، »عشق به اسرائيل در DNA بايدن است. يهودي ها 
كمتر از يك درصد جمعيت امريكا را تش��كيل مي دهند اما 67 درصد 
انتصاب هاي بايدن، يهودي و حامي  اسرائيل بوده است«. در مذاكرات 
منتهي به برجام، كري و ش��رمن، قب��ل و بعد هر مذاك��ره، به تل آويو 
مي رفتند، هماهنگ مي كردند و گزارش مي دادند. در جنايت اخير نيز، 
بايدن و تيم او س��كوت توأم با رضايت اختيار كرده اند و حال آنكه اگر 
نگران مذاكره كذايي و برجام بودند، بايد جنايتي را كه اسرائيل و  ترامپ 
متهم آن هس��تند، محكوم مي كردند. از اينها گذشته، احتماالً برخي 
سياسيون دچار آلزايمر حاد شده اند وگرنه نبايد تصوير خالف واقع از 

بانيان خدعه گر برجام  ترسيم مي كردند.
........................................................................................................................

انتظار بيشتر مردم
روزنامه خراسان در سرمقاله خود نوشته: 
امني��ت كم نظي��ر كش��ورمان آن هم در 
شرايط سخت و حساس كنوني جهان و 
خصوصاً منطقه كه بي گمان حاصل تالش بي وقفه و فداكارانه ايثارگران 
گمنام و بي ادعاي شاغل در مجموعه هاي امنيتي، اطالعات، انتظامي و 
نظامي كش��ورمان اس��ت حاال با ت��رور يك عنص��ر فع��ال و مؤثر در 
پيشرفت هاي علمي كشور هدف گرفته مي شود تا به مردم، كشورهاي 
منطقه و محور مقاومت و ديگر دوستان ايران از يك سو و به دشمنان 
ايران و ايراني از ديگر س��و القا ش��ود كه به رغم ادعاه��ا، امنيت ايران 
ضربه پذير اس��ت و هرچند همگان مي دانند كه ترور و انجام عمليات 
تروريستي، فاقد ارزش نظامي است و هر جنايتكاري مي تواند به فرمان 
آمران تروريست پرور خود اقدام كند. اما با اين حال، انتظار مردم با توجه 
به ايثارگري ها و جانفشاني ها و توان نيروهاي امنيتي كشورمان خصوصاً 

از مسئوالن اين نهادها بيش از اينهاست.
به نظر مي رس��د يكي از اهداف س��رويس هاي اطالعاتي موساد و... از 
انجام اين جنايت، نمايش و مانور قدرت باش��د بنابراين پاسخ درخور 
نهادهاي ذيربط به اين جناي��ت بزرگ بايد چنان قوي و متناس��ب و 
دقيق و بهنگام باشد كه درس عبرتي شود براي هر تروريست و دولت 
تروريستي كه خيال ضربه زدن به امنيت كش��ورمان را دارد، پاسخي 

سخت، پشيمان كننده و بازدارنده.
ش��ايد اگر پس از جنايات دش��منان ايران در به ش��هادت رس��اندن 
دانشمندان هسته اي كشورمان و به خاك و خون كشاندن دانشمندان 
پرافتخاري مانند ش��هيد عليمحمدي، ش��هيد ش��هرياري، ش��هيد 
احمدي روشن و شهيد رضايي نژاد و پس از داغدار كردن ملت ايران با 
ترور سردار دل ها شهيد حاج قاسم سليماني، پاسخي سخت و متناسب 
و عبرت آموز داده بوديم، امروز شاهد ترور ناجوانمردانه بزرگمردي ديگر 

از فرزندان اين سامان نمي بوديم.
........................................................................................................................

رژيم ترور
روزنامه صبح نو در مطلبي آورده: ارتقاي س��طح 
فناوري نظامي مقاومت كه مرهون بهره مندي از 
دانش نخبگان علمي دنياي اس��الم است، رژيم 
صهيونيستي به عنوان يك غده سرطاني در منطقه را به هراس انداخته 
اس��ت، از اين رو از سر ناچاري دس��ت به ترور نخبگان علمي مقاومت 
مي زند كه تاكنون نزديك به 2700 عمليات ترور مخفي در 70 س��ال 

گذشته در كارنامه اين رژيم جعلي و نامشروع ثبت شده است. 
هرگز اتفاق نيفتاده است كه ملتي قبل از ايجاد دولت خود، سرويس هاي 
اطالعاتي اش را راه اندازي كند اما رژيم اس��رائيل اين كار را كرد و هيچ 
دولتي مث��ل دولت صهيونيس��تي وارد كار اطالعاتي نش��ده اس��ت. 
ش��هروندان رژيم اس��رائيل، تاريخ خود را در كنار كار جاسوسي بنا و 

تأسيس كرده اند. 
س��رويس هاي اطالعاتي ش��ان، چه در گذش��ته و چه در حال حاضر، 
وس��يله اي بوده اس��ت براي رس��يدن به اهداف نامشروع ش��ان. خود 
صهيونيسم بر اساس كار جاسوسي، هويت يافته و رشد و نمو پيدا كرده 
است. هنگامي كه مقرر شد دولت يهود تأسيس شود يهوديان با استفاده 

از شگردهاي جاسوسي به ايجاد دولت خود اقدام كردند.
........................................................................................................................

حد خويشتنداري و عمق انتقام
روزنانه اعتماد در يادداشتي نوشته: ترور معاون 
وزير و رئيس سازمان پژوهش و نوآوري صنايع 
دفاعي كشور يك اتفاق ساده و عمليات كوچك 
نيست... انتظار بر اين است دس��تگاه های ديپلماسي، امنيتي و مراكز 
سياسي با احاطه بر مسئله و مالحظه همه جوانب، تحليلي جامع از آن 
ارائه دهند تا ملت ايران و منطقه به ويژه مردم عربستان و حتي ساكنان 
اسرائيل با عمق فاجعه آشنا شوند و از سويي بعضي از مشتريان عرصه 
سياست عملي طبق عادت در سطح متوقف نشوند و جمعي براي تأمين 

آذوقه فرداي شان آدرس غلط ندهند و متن معيوب خلق نكنند. 
ترور اين مرد متين و باصالبت در شرايطي بر ملت ايران تحميل مي شود 
كه دونالد ترامپ بازنده قمار سياست در اياالت متحده امريكاست... وجه 
ديگري از عمليات شوم تروريست ها به گنگي سوگواران سياسي از قبيل 
نتانياهو، سركردگان رژيم عربستان، امارات و نئوفاشيست هاي جهاني 
برمي گردد كه همراه با ترامپ خود را بازنده رقابت انتخاباتي مي پندارند 
و از بابت شعله ور شدن شورش هاي مردمي در كشورهاي شان نگرانند. 
البته برتري نيروهاي يمني و كوبيدن بر قامت تأسيس��ات آرامكو نيز 
مزاج مش��تريان را تلخ كرده اس��ت. جهالت و غفلت بانيان و مسببين 
ترور شهيد فخري زاده در اين اس��ت كه آينده چنين ريسك بزرگي را 
نمي توانند پيش بيني كنند. در گذشته نيز ترورهاي مشابه باعث شعله ور 
شدن جنگ هاي منطقه اي و حتي جهاني شده است. مردم عربستان 
و ساكنان اسرائيل بايد متوجه باش��ند كه عدم بازخواست و برخورد با 
مداخله جويي رژيم هاي جاه طلب، مس��تبد و ايدئولوژيك كشور آنها 
منجر به شكل گيري فاجعه اي مي شود كه ساليان سال مانع آسايش و 

آرامش مردم منطقه خواهد شد. 
بنده پيش بيني مي كنم حماقت هاي زنجيره اي اسرائيل و عربستان تا 
مدتي موقت تعطيل خواهد شد اما شبكه پيچيده اي از نظام اطالعاتي 
اس��رائيل با تزريق پول توس��ط عربس��تان و چراغ سبز س��لطه گران، 
مأموريت صورت بندي چنين اعمال فجيعي را بر عهده خواهند داشت 
تا در مواقع مواجهه ب��ر آن بكوبند و تحوالت آت��ي روابط بين الملل را 
به گروگان بگيرند پس حفاظت اطالع��ات نيروهاي نظامي و صاحب 
منصبان ضدجاسوسي و ضدتروريسم نهادهاي امنيتي الزم است نسبت 
به از هم  پاشيدن شبكه هاي جاسوسي هنر ايراني- انقالبي خودشان را 
به نمايش بگذارند و از مقوله نفوذ در محدوده كيس هاي مورد محافظت 
غفلت نكنند و از سوي ديگر دستگاه ديپلماسي در منطقه مورد مداخله 
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روايت ها هستند كه واقعيات را در افكار عمومي 
مي سازند. اين اصلي بدون تغيير در رسانه هاي 
عمومي اس�ت. حاال نيز به نظر مي رسد همين 
خط درباره ترور شهيد فخري زاده نيز در حال 
اجراس�ت. هم اكنون دو جريان روايي با هدف 
ايجاد تحريف در شهادت اين دانشمند هسته ای 
در حال شكل گرفتن اس�ت. يك روايت كه به 
دنبال مطرح كردن س�ناريوهاي فريب درباره 
شهادت دكتر فخری زاده است و روايت ديگري 
كه به دنبال تبرئه دموكرات ها در اين ماجراست. 
انتش��ار روايت ه��اي گوناگون درب��اره عمليات 
تروريس��تي ك��ه منجر به ش��هادت دانش��مند 
ارشد هسته اي كش��ور ش��هيد فخري زاده شد، 
همچنان با ابع��اد مختلف در ح��ال ادامه يافتن 
است و گمانه زني هاي مختلفي درباره آن به گوش 
مي رسد. با اين حال به نظر مي رسد بايد سخنان 
مقامات رسمي را به عنوان فصل الخطاب در اين 
حوزه به شمار بياوريم. به طور حتم سرويس هاي 
اطالعاتي كه در شهادت اين شهيد بزرگوار دست 
داشته اند تالش خواهند كرد تا روايت خود را به 
عنوان روايت اصلي در افكار عمومي جا بيندازند 
كه نگاهي به سخنان مقامات امنيتی كشورمان 
نش��ان مي دهد بخش زيادي از اين س��ناريوها 

غلط است. 
يكي ديگ��ر از نكاتي كه در خصوص ترور ش��هيد 
فخري زاده به چش��م مي خورد ت��الش براي دور 
كردن اتهام از دموكرات ها است. اين در حالي است 
كه بسياري از ترورها در دوران رياست جمهوري 
اوباما و بايدن اتفاق افتاده است. ترورهايي كه اتفاقاً 
ضربات مهمي به س��اختارهاي برنامه هس��ته اي 
كشورمان زد. با اين حال به نظر مي رسد جرياني 
قص��د دارد كه بحث مذاك��ره و برج��ام را به عدم 

واكنش در مقابل شهادت اين شهيد پيوند بزند. 
در اين ميان علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت 
ملي كشورمان در گفت وگو با خبرنگاران علت ترور 
موفق ش��هيد فخری زاده را جدی نگرفتن كار از 

سوی ما عنوان داشته است! موضوعی كه عذر بدتر 
از گناه است. جدی نگرفتن در يك همچو سطحی، 

چه توجيه و توضيحی دارد؟! 
دبير ش��وراي عالی امنيت ملي گفت: بيش از 20 
سال اس��ت ش��هيد فخري زاده را مي شناسم و در 
جزئيات شغلي اين شهيد بودم. شهيد فخري زاده 
به معناي واقعي كلمه، فردي مبتكر، صاحب سبك 
و خالق در حوزه فناوري بود و هميشه گمنام بود 
ولي در نوك پيكان به ملت ايران خدمت مي كرد. 

شمخاني با تأكيد بر اينكه خدمات شهيد دانشمند 
محسن فخري زاده قابل بيان نيست، عنوان كرد: 
دشمن 20 سال به دنبال به شهادت رساندن ايشان 
بود ولي ناكام مانده بود. اين بار هم سيس��تم هاي 
اطالعاتي كش��ور با دقت احتمال وق��وع حادثه و 
محل بروز احتمالي حادثه عليه ايشان را پيش بيني 
كرده بودند. به دليل تواتر اخبار در طول 20 سال، 
متأس��فانه جديت مورد نياز اعمال نشد و اين بار 

دشمن موفق شد. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه پيش 
از اين عمليات هاي فراواني عليه شهيد فخري زاده 
انجام شده بود كه ناكام مانده بود، گفت: دستگاه ها 
و سيستم هاي اطالعاتي به اين اطالعات رسيدند 
كه ايشان هدف است و قرار است در همين نقطه اي 
كه به شهادت رس��يد، اقدامي عليه ايشان صورت 
بگيرد و تقويت الزم هم در ارتباط با حفاظت انجام 
شد ولي دشمن در اين ترور از سبك و شيوه كاماًل 
جديد، حرفه اي و تخصصي استفاده كرد و بعد از 

20 سال متأسفانه موفق شد. 
وي گفت: ش��هيد فخري زاده از دي��دگاه من يك 
دانش��مند هس��ته اي بي بديل ب��ود. نمي خواهم 
به كس��ي جس��ارت كنم ولي افرادي هستند كه 
با س��وءتفاهم دانش��مند هسته اي هس��تند ولي 
ش��هيد فخري زاده دانشمند هس��ته اي بود و اگر 
روزي مجالي شد و مصلحت بر اين قرار گرفت كه 
تالش هاي گام به گام شهيد فخري زاده در توليد 
اقتدار در حوزه هاي مختلف از كرونا تا توان پدافند 

هسته اي انرژی هس��ته اي بيان شود، حتماً چشم 
مبهوت جهانيان مبهوت تر خواهد شد. 

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ب��ا تأكيد بر اينكه 
مانند فخري زاده ها در كش��ور كم نيستند، عنوان 
كرد: دش��منان ما هرگز قادر نيستند توان علمي 
و فني فخري زاده ها را از جوانان مس��لمان بگيرند 
و امي��دوارم خون اين ش��هيد همان ط��ور كه در 
پيام رهبري بيان ش��د منجر به ادام��ه تالش در 
مسيري شود كه اين ش��هيد آغاز كرد و اميدوارم 
زندگان ما قصاص شهيد را به نحوه شاد كننده ملت 
ايران بگيرند. شمخاني همچنين در گفت وگويي 
ديگر درباره حادثه ترور ش��هيد فخري زاده گفت: 
متأسفانه عمليات بسيار پيچيده بود و با به كارگيري 
تجهيزات الكترونيكي رخ داد. هيچ فردي در صحنه 

حضور نداشت اما سرنخ هايي وجود دارد. 
وي افزود: كس��ي كه اين طراحي را كرده براي ما 
مكشوف است، كيست و سابقه اش چيست. حتماً 
منافقين نقش داشتند و عنصر جنايتكار اين امر هم 

رژيم  صهيونيستي و موساد است. 
    شهداي ترور شده در دوران دموكرات ها

روايت غلط بعدي كه به خصوص در روزهاي اخير 
به دنبال نهادينه كردن آن در فضاي افكار عمومي 
هس��تند مخالفت دموكرات ها و دول��ت بايدن 
با چنين اقدامي اس��ت به خص��وص آنكه برخي 
شخصيت هاي دولت هاي دموكرات نيز اين ترور 

را به طور نسبي محكوم كرده اند. 
واقعيت اين اس��ت كه ش��هيد فخري زاده اولين 
شهيد هسته اي نيس��ت كه ترور ش��ده و پيش 
از اي��ن ش��هيدان ش��هرياري، عليمحم��دي، 
احمدي روشن و رضايي نژاد هم به همين روش 
و در اتومبيل هايش��ان به ش��هادت رس��يده اند. 
نكته اتفاق اينكه هر چهار شهيد قبلي در دوران 
رياست جمهوري اوباما در كاخ سفيد و در حالي 
ترور شده اند كه جو بايدن هشت سال معاون اول 
رئيس جمهور امريكا بود. بر اس��اس گزارشي كه 
خبرگزاري فارس در همين باره منتش��ر كرده 

است، مسعود عليمحمدي استاد فيزيك دانشگاه 
تهران و از دانشجويان نخس��تين دوره دكتراي 
فيزيك در داخل ايران و نخس��تين ش��خص در 
كشور بود كه دكتراي خود را در فيزيك دريافت 

كرد. 
وي سرانجام در 22 دي ۱۳۸۸، در قيطريه تهران 
و در حالي  كه كه قصد خروج از منزلش را داشت 
بر اثر انفجار يك بمب كنترل از راه دور ترور شد. 
مجيد شهرياري اس��تاد دانشگاه شهيد بهشتي، 
فيزيك دان و دانشمند هسته اي بود كه از ۸۳ تا 
زمان شهادت نماينده دانشگاه شهيد بهشتي در 
امور اجرايي همكار سازمان انرژي هسته اي بود. 
ش��هرياري هم در تاريخ ۸ آذر ۱۳۸۹، در نتيجه 
چسباندن بمب مغناطيسي توسط راكب ناشناس 
موتورسيكلت به خودرويش در تهران ترور شد. 

فيل جرالدي، افسر سابق سيا و بخش اطالعات 
ارت��ش امريكا در يادداش��تي در پاي��گاه خبري 
»آي آرآي س��نتر« اذعان كرد كه در هشتم آذر 
۱۳۸۹ سازمان هاي جاسوسي و اطالعاتي امريكا 
و رژيم صهيونيستي با همكاري گروهك منافقين 
اقدام به ترور مجيد شهرياري، دانشمند هسته اي 

ايران كردند. 
مصطفي احمدي روشن معاون بازرگاني سايت 
هس��ته اي نطنز اصفهان بود كه ب��ه همراه رضا 
قش��قايي فرد، كارمند س��ازمان انرژي اتمي، از 

پايه گذاران سايت هسته اي نطنز بود. 
وي پس از خروج از منزل توسط راكب ناشناس 
موتورس��يكلت با چس��باندن بمب مغناطيسي 
به خودرو ش��خصي اش در تاريخ 2۱ دي ۱۳۹0 
در تهران، روبه روي دانش��كده عل��وم ارتباطات 
دانش��گاه عالمه طباطبايي ترور ش��د. داريوش 
رضايي نژاد دانش��جوي دكتراي مهندسي برق 
دانش��گاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس��ي 
بود كه در تاريخ يكم م��رداد ۱۳۹0 با اصابت ۵ 
گلوله در مقابل منزلش كه يكي از آنها به گردن 
و ديگري به دست وي اصابت كرد، ترور شد و به 
شهادت رسيد. مجله اشپيگل به نقل از يك مقام 
اطالعاتي اسرائيل ترور رضايي نژاد را اولين اقدام 

جدي رئيس جديد موساد اعالم كرد. 
در اين ميان به نظر مي رسد تالش براي شهادت 
شهيد فخری زاده در راستاي ايجاد ابزار مذاكره 
براي دولت بايدن به خصوص پس از پايان دولت 
ترامپ اس��ت. پس��ت مايك دوبويتز مدير بنياد 
اجرايي اف.دي.دي در ش��بكه اجتماعي توئيتر 
درباره عمليات ترور شهيد فخري زاده مي تواند 
زواياي جديدي از اهداف اين اقدام آشكار كند. 

در شرايط فعلي نيز مهم ترين نگراني دموكرات ها 
كه بارها از س��وي برخي تحليل گران بيان شده 
بازگشت سريع ايران به سمت احياي ظرفيت هاي 
هسته اي خود است؛ رويدادي كه مي تواند امريكا 
را در شرايط سختي قرار دهد. در اين ميان انجام 
چنين ترورهايي و بردن اي��ران به موضع انفعال 
سبب مي شود تا اين تهديد در مقابل دولت بايدن 
معتبر جلوه نكند كه نتيجه نهايي آن س��خت تر 
ش��دن موضع بايدن و دموكرات ه��ا در ابتداي 

دولت است. 
از اين رو مي توان اين نكته را دومين روايت جعلي 
دانس��ت كه در خص��وص ماجراي ترور ش��هيد 
فخري زاده به دنبال تطهي��ر دولت آينده امريكا 
از سوي برخي رسانه ها و جريان هاي سياسي به 

خصوص در داخل كشور است.

گفتوگو

 س�ردار دريادار پاس�دار عليرضا تنگسيري 
فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي )ندسا( به پرس�ش هاي  ايسنا درباره 
اهداف سپاه از حضور در آب هاي بين المللي و 
برنامه هاي ندسا در حوزه زيرسطح و رزم ناوها 
و همچنين پيش�نهادات مقام�ات امريكايي 
براي بازگش�ت به برجام و »انتقام سخت« از 
عامالن ترور شهيد سپهبد سليماني پاسخ داد. 
اخيراً ناوگان نيروي دريايي س�پاه به 
يك ناو اقيانوس پيما تجهيز شد؛ لطفًا 
درباره برنامه هاي س�پاه در اين حوزه 
و جزئي�ات تجهي�زات و امكان�ات ناو 
اقيانوس پيماي شهيد رودكي توضيح 

دهيد.
ناو چندمنظوره شهيد رودكي مجهز به سالح ها 
و ادوات مختلفي نظير موش��ك هاي س��طحي، 
هوايي، ضد زره و دوش پرتاب و س��الح هايي در 
سينه، پاشنه و بغل شناور و همچنين چهار قايق 
راكت انداز و موش��ك انداز و بالگ��رد، پهپادهاي 
عمودپرواز و پهادهاي النچرپرواز است. اين شناور 
به منظور س��يادت دريايي ساخته شد و در حال 

حاضر نيز در مسير شمال اقيانوس هند است.
اعتقاد ما بر اين اس��ت كه در زم��ان امنيت، بايد 
جواب امني��ت را با امني��ت و در زمان هاي ديگر 
جواب تهديد را با تهديد بدهيم؛ اصاًل براي ما قابل 
قبول نيست كه در درياها اتفاقي براي شناورهاي 
متعلق ب��ه جمهوري اس��المي اي��ران بيفتد. ما 
برنمي تابيم كه ش��ناورهاي نفتكش و تجاري ما 

مورد هدف قرار بگيرند و برخي مانع فعاليت آنها 
شوند و براي ماهيگيران ما مشكالتي پيش بيايد 
يا  دزدان دريايي اعم از دولتي و سنتي بخواهند 
ضربه اي به ما بزنند؛ بنابراين رسالت شناور شهيد 
رودكي اين اس��ت كه در كنار برادران عزيزمان 
در ني��روي دريايي ارت��ش بتواند امني��ت را در 
اقيانوس ها برقرار كند. پيام شناور شهيد رودكي 
نيز صلح، دوس��تي و امنيت براي شناورهاي ما و 

شناورهايي است كه نياز به امنيت دارند.
ح�وزه  در  برنام�ه اي  س�پاه  آي�ا 
زيردريايي ها و به كارگيري يگان هاي 

زيرسطحي دارد؟
بله؛ اصاًل معنا ندارد در فضاي زيرسطح كه دنيايي 
بزرگ است، حضور نداشته باشيم؛ ان شاءاهلل در 
آينده شاهد رونمايي از دستاوردهاي اين حوزه 

خواهيم بود.
در حوزه رزم ناوها چطور؟ برنامه نيروي 

دريايي سپاه در اين حوزه چيست؟
در حال انج��ام اقداماتي در اين حوزه هس��تيم 
و انش��اءاهلل در الحاق ه��اي بعدي ش��اهد الحاق 
ش��ناورهاي مجهز به موش��ك هاي فراس��احل 

خواهيم بود.
بعد از انتخاب�ات اخير امريكا، مقامات 
دولت منتخب ط�ي اظهاراتي عنوان 
كردند كه به شرط مذاكره درباره برنامه 
موشكي ايران و نقش ايران در منطقه 
حاض�ر به بازگش�ت به تواف�ق برجام 
هستند، نظر شما در اين باره چيست؟

من اهل اظهارنظر سياس��ي نيس��تم و معتقدم 
دولتم��ردان سياس��ي ما باي��د به اين س��ؤاالت 
پاس��خ دهند؛ اين س��خن به اين معنا نيست كه 
ما )پاسداران( سياس��ت نمي دانيم، بلكه به اين 
معناست كه سياست زده نيس��تيم و اظهار نظر 
سياس��ي را بر عه��ده سياس��تمداران و بزرگان 
خود مي گذاريم. م��ا در حوزه سياس��ت نظامي 
و تاكتيك هاي خود و آنچه كه ب��ر عهده داريم، 
صحبت مي كنيم. توان و برنامه موشكي جمهوري 
اس��المي ايران قطعاً قابل مذاكره نيس��ت و اين 

موضوع پيشتر نيز بارها اعالم شده است.
به نظر جنابعالي به عنوان يك فرمانده 
نظام�ي آي�ا ت�وان و برنامه موش�كي 
جمهوري اس�المي ايران قابل مذاكره 

است؟
قطعاً قابل مذاكره نيس��ت و اين موضوع پيشتر 
نيز بارها اعالم ش��ده كه »توان نظامي و موشكي 
جمهوري اس��المي اي��ران به هيچ عن��وان قابل 
مذاكره نيست«؛ اين فرمايش مقام معظم رهبري 

و فرماندهي كل قواست.
حدود يك ماه ديگر نخستين سالگرد 
ش�هادت سرلش�كر قاسم س�ليماني 
فرامي رس�د؛ به نظر ش�ما چه ويژگي 
ش�خصيتي خاصي در او وجود داشت 
ك�ه مي توان�د زمينه س�از پ�رورش 

شخصيت هايي مشابه ايشان باشد؟
وجود سرلشكر س��ليماني بزرگ و ارزشمند بود، 
اما ام��روز به لطف خدا در كش��ور حاج قاس��م ها 

داريم. اگر به خدا اتكا كنيم و خالصانه مس��يري 
را كه سرلشكر س��ليماني رفت، طي كنيم و خدا 
به ما عنايت داشته باشد، مي شويم حاج قاسم. آيا 
بعد از ش��هيد بهش��تي انقالب از بين رفت؟ امام 
فرمودند »بكشيد ما را، ملت ما بيدارتر مي شود«. 
هر كسي جايگاهي دارد، حاج قاسم نيز جايگاهي 
داشت و ما نمي توانيم بگوييم كه حاج قاسم رفت 
و هيچ اتفاقي نيفتاد اما اين سنگر نيز خالي نماند. 
جانشين ايشان س��ردار رشيد و شجاع اسماعيل 
قاآني ج��اي او را در نيروي ق��دس گرفت. رفتن 

حاج قاسم سخت بود اما راهش ادامه دارد.
خداوند از م��ا نمي پذيرد كه در مقابل مس��تكبر، 
كرنش كنيم و زانو بزنيم. مطمئن باشيد همان طور 
كه وعده داده شده انتقام سختي از عامالن ترور و 
به شهادت رساندن سپهبد سليماني گرفته خواهد 
شد. شما خيال مي كنيد اينكه ترامپ االن به اين 
وضعيت افتاده دليلش چيست؟ انتقامي است كه 
خدا از ترامپ مي گيرد و خواهي��د ديد كه ترامپ 
هيچ گاه متعادل نخواهد شد، چراكه خداوند وعده 
َ ينُصرك��م َويَثبِّت  داده اس��ت كه »إِن تَنُص��ُرا اهللهَّ
أَقداَمكم«. همان طور كه بخشي از انتقام خون امام 
حس��ين)ع( را افراد گرفتند و بخش ديگر را خدا 
گرفت و هيچ گاه دودمان يزيد دوام نياورد، دودمان 
ترامپ نيز دوام نخواهد آورد. انتقام ما در راه است؛ 
بيگانگان و امريكايي ها بايد حتماً از منطقه بروند، 
هر جا كه امريكايي ها حضور پيدا كردند، ناامني و 
فساد به همراه خود بردند. آنها هنوز ُعرضه ندارند 

كه گرسنگان و آوارگان خود را ساماندهي كنند.

فرمانده نيروي دريايي سپاه:

توان نظامي و موشكي ايران به هيچ عنوان قابل مذاكره نيست

الهيان  خبر داد
 پيگيري حقوقي ترور شهيد فخري زاده

 در كميته حقوق بشر مجلس
اس�المي  ش�وراي  مجل�س  بش�ر  حق�وق  كميت�ه  رئي�س 
تأكي�د ك�رد اي�ن كميت�ه ب�ه زودي نشس�تي ب�راي پيگي�ري 
حقوق�ي ت�رور ش�هيد فخ�ري زاده برگ�زار خواه�د ك�رد.

زهره الهيان در گفت وگو با مهر، ب��ا تأكيد بر ضرورت پيگيري حقوقي 
ترور حاج قاسم سليماني و محسن فخري زاده، گفت: كميته حقوق بشر 
مجلس شوراي اسالمي تاكنون جلس��ات متعددي را جهت پيگيري 

حقوقي ترور شهيد سليماني برگزار كرده است.
وي بيان كرد: دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت امور خارجه، وزارت 
اطالعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و قوه قضائيه، گزارش 
پيگيري هاي خود درباره ترور سردار سليماني را به كميته حقوق بشر 
مجلس ارائه دادند. كميته حقوق بش��ر مجلس به دنبال آن است تا در 
آستانه سالگرد شهادت شهيد سليماني، نشستي را برگزار كند و در اين 
نشست پيگيري حقوقي ترور ش��هيد فخري زاده را هم در دستور كار 
داريم. الهيان يادآور شد: البته كميسيون امنيت ملي مجلس بالفاصله 
پس از ترور ش��هيد فخري زاده جلس��ه اي اضطراري برگ��زار كرد و از 
مسئوالن دستگاه ها و نهادهاي امنيتي و اطالعاتي خواست اين ترور را 
پيگيري حقوقي كنند و اين پيگيري ها بايد استمرار داشته باشد و آنان 

بايد گزارش فعاليت هاي خود در اين زمينه را به مجلس ارائه كنند.
وي گفت: قطعاً وزارت ام��ور خارجه نيز باي��د از طريق مجامع حقوق 
بشر بين المللي، ترور شهيد فخري زاده را پيگيري حقوقي كند و الزم 
است تمام نمايندگي ها و سفارتخانه هاي ما در كشورهاي مختلف در 
اين زمينه تبيين ش��وند و همچنين بايد آنها خباثت ها و جنايت هاي 
امريكا و رژيم صهيونيستي نسبت به ملت ايران و دانشمندان هسته اي 
كش��ورمان را به خوبي تبيين كنن��د. عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه مجلس از 
وزارت خارجه مطالبه كرده تا ترور شهيد فخري زاده پيگيري حقوقي 
شود، اظهار داشت: همچنين بايد از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و 
تش��كل هاي بين المللي براي پيگيري هاي حقوقي در مجامع حقوق 

بشري در اين زمينه استفاده كنيم.
........................................................................................................................

احمدي بيغش: خروج از پروتكل الحاقي 
آژانس را وادار به عقب نشيني مي كند

نماين�ده مردم ش�ازند در مجلس ش�وراي اس�المي اش�اره كرد 
كه با خ�روج از پروت�كل الحاق�ي مي تواني�م از زياده طلبي هاي 
آوري�م. عم�ل  ب�ه  ممانع�ت  ان�رژي  بين الملل�ي  آژان�س 

محمود احمدي بيغش در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تصويب دو 
فوريت طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در صحن علني مجلس، 
گفت: اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس شوراي اسالمي موافق 
تصويب طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ه��ا بودند و اين مهم نيز 
اتفاق افتاد و پس از ط��ي فرآيند قانوني عملياتي خواهد ش��د. خروج 
از پروتكل الحاقي باعث خواهد شد از بسياري از زياده طلبي ها آژانس 
ممانعت ش��ود. باالخره آژانس بين المللي انرژي اتمي در برخي اوقات 
مردم ايران را تحقير كرده است و دانش��مندان ما را شناسايي و هويت 
آنها را به ترويست ها ارائه داده تا چنين ترورهاي ناجوانمردانه اي براي 
دانشمندان كش��ورمان مرتكب شوند. عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي به وجود افراد نفوذي در برخي 
دستگاه هاي كشور اشاره و تأكيد كرد: انقالب اسالمي به دليل اينكه از 
عظمت و بزرگي خاصي برخوردار است، قطعاً دشمنان آن نيز هيمنه 
كافي را دارند، اينكه كه گاهي اوقات شنيده مي شود عربستان دشمن 
جمهوري اسالمي ايران بوده بسيار خنده دار است چراكه عربستان در 
حد و اندازه اي نبوده كه براي ما دشمن تلقي شود. وي در ادامه افزود: 
بنابراين بايد نفوذي ها را در سطح كالن شناسايي كرد و آنها را محكوم 
كرده و مورد مجازات قرار دهيم تا ديگر شاهد اتفاق ناگواري نظير ترور 

دانشمند هسته اي كشورمان نباشيم.
........................................................................................................................

مظفر: پرچم امريكا در دنياي امروز 
نيمه برافراشته است

عضو مجمع تشخيص مصلحت با اش�اره به نيمه برافراشته شدن 
پرچم امريكا در دنياي امروز اشاره كرد كه اتفاقات اخير در امريكا 
براي جوامع ديگ�ر درس عبرتي اس�ت كه فري�ب آن را نخورند.

حسين مظفر در گفت وگو با ميزان، با اشاره به انحطاط اخالقي در امريكا 
و انتخابات اخير گفت: اين انتخابات ترسيم كننده چهره واقعي امريكا و 

برمال كننده فريبكاري آنهاست.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت با بي��ان اينكه امريكايي ه��ا در تمام 
دنيا ادعا مي كنند كه نظام آزادي و دموكراس��ي دارند و حقوق مردم و 
شهروندي را رعايت مي كنند، افزود: آنها مي خواهند نظم جهاني را به 
عنوان الگو و كدخدا حاكم كنند اما با انتخابات اخير و شرايط موجود در 

امريكا معلوم شد كه همه اينها ظاهري فريبنده بيش نيست.
وي بي��ان ك��رد: انتخاب��ات و اتفاق��ات رخ داده امريكا به وي��ژه رفتار 
رئيس جمهور فعل��ي و حاميان او بيانگر خ��وي امريكايي هاي اصيل و 
نژادپرست است و همان خوي استكباري را دارند كه براي دستيابي به 
اهداف خود از هيچ اقدامي فروگذار نمي كنند. اتفاقات اخير در امريكا 
براي جوامع ديگر درس عبرتي است كه فريب امريكا را نخورند چراكه 
اين كشور نمي تواند با ويژگي نژادپرستي به عنوان الگويي براي ديگر 
كشور ها باشد. عضو مجمع تشخيص مصلحت بيان كرد: شرايط امريكا 
در حال حاضر زمينه اي است براي فروريختن و كاهش اقتدار اين كشور. 
به عبارتي نيمه برافراشته شدن پرچم امريكا در دنياي امروز كه كشور 

ايران در آن نقش مهمي داشته است.
........................................................................................................................

 خاتمي: هرگونه مذاكره با امريكا 
خالف مصالح ملت است 

عض�و فقه�اي ش�وراي نگهبان ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه ترورهاي 
بزدالنه نش�انگر ضعف دش�منان اس�ت، بر لزوم برخورد قاطعانه 
با آم�ران و عام�الن جنايت ترور ش�هيد فخ�ري زاده تأكيد كرد.
آيت اهلل سيداحمد خاتمي عضو فقهاي ش��وراي نگهبان در گفت وگو 
با رس��ا، در واكنش به ترور بزدالنه و كور ش��هيد فخري زاده دانشمند 
هسته اي كشورمان گفت: در اينكه شهادت شهيد محسن فخري زاده 
كار رژيم صهيونيستي، امريكا و اذناب شان است، جاي هيچ گونه ترديدي 
نيست و به فضل خدا دشمنان ملت ايران در وضعيت بسيار ضعيفي قرار 
دارند، زيرا هم ايدئولوژي و مباني اعتقادي آنها كه ليبرال دموكراسي 
غرب است شكس��ت خورده و هم عملكرد رسواي آنها اين تز را به طور 
كلي بي اعتبار كرده است. شعار ضدتروريستي امريكا و اذنابش گوش 
فلك را كر كرده و اين در حالي است كه خودشان در رأس تروريست ها 
قرار دارند. بيش از 40 س��ال است كه نظام اس��المي ايران خطر رژيم 

صهيونيستي براي جهان بشريت را فرياد مي زند.
آيت اهلل خاتمي با بيان اينكه رژيم صهيونيستي بنابر تعبير زيباي امام 
راحل عظيم الشأن بايد از بين برود، گفت: همه رؤساي جمهور امريكا 
از كارتر تا ترامپ و بايدن از آغاز رژيم صهيونيس��تي تاكنون كه حدود 
70 سال است، خود را متعهد به حفظ منافع اين رژيم تروريست و جالد 
دانسته و مي دانند. وي در ادامه هرگونه مذاكره در هر سطحي با دولت 
تروريست امريكا را امري نادرست و خالف مصالح ملت توصيف كرد و 
افزود: به فضل خداوند مقاومت ملت ايران تاكنون جواب داده و ان شاءاهلل 

در آستانه جواب نهايي است.

خطای القايي روايت نادرست حادثه روز جمعه از كجا خط می گيرد؟

تحريف ترور و تطهير دموكرات ها
شمخانی: دشمن 20 سال دنبال ترور شهيد فخری زاده بود

مهديپورصفا
گزارشیک
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