موافقت نمایندگان با پیشنهادات تقویت بنیه دفاعی

دوشنبه  24آذر 1399
وطنامروز شماره 3097

وزیر دفاع از موافقت نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس با پیشنهادات حوزه نیروهای مسلح درباره تقویت بنیه دفاعی خبر داد .امیر حاتمی در حاشیه نشست
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعالم این خبر گفت :کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همواره پشتیبان مستحکم حوزه دفاعی
نیروهای مسلح بوده و همانند سالهای گذشته بعد از ارائه الیحه بودجه نشستی را برگزار کرد که ما در این جلسه توضیحاتی پیرامون کلیات بودجه ارائه دادیم.
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با تأکید رهبر انقالب آب ،برق و گاز
برای دهکهای پایین باید مجانی شود

آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی عصر روز گذشته در نشست
با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه فقر ،فساد و تبعیض زیبنده نظام اسالمی نیست ،تصریح
کرد :مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی
اس��ت که باید با نگاه به واقعیتهای کشور و ضرورتهای
اقتصاد مقاومتی اجرایی ش��ود و اصالح قوانین نیز باید در
همین چارچوب انجام ش��ود .به گزارش روابط عمومی قوه
قضائیه ،رئیس دس��تگاه قضا افزود :مقام معظم رهبری در
جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند
آب ،برق و گاز باید برای دهکهای پایین جامعه مجانی شود
و هزینههای دولت در این زمینه میتواند با دریافت بهای این
خدمات از اقشار پرمصرف جبران شود .رئیس قوهقضائیه با
تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقالب برای معافیت فقرا
و محروم��ان از پرداخت هزینه آب ،برق و گاز در راس��تای
تحق��ق عدالت اجتماعی تأکید کرد :اگر رهنمودهای مقام
معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان
در نشست اخیر سران قوا ،با نگاه انقالبی اجرایی شود ،بسیاری
از مشکالت اقتصادی کشور برطرف میشود .آیتاهلل رئیسی
گفت :فقر ،فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که
چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را
در اذهان عمومی بد جلوه میدهند و مبارزه قاطع با آنها در
گرو شکلگیری اقتصاد مقاومتی و عادالنه است که یقین
دارم در س��ایه اجرای فرامین رهبری ش��دنی است .رئیس
دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم
آسیبشناس��ی قوانین و مقررات ،به فرمان  ۸مادهای مقام
معظم رهبری در سال  ۸۰برای مبارزه با فساد اشاره کرد و
گفت :مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد
کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد ،راه
تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند .آیتاهلل رئیسی
با تاکید بر لزوم اجرای سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی
و خصوصیسازی در کشور ،اظهار داشت :خصوصیسازی از
سیاستهای قطعی نظام است که در برنامههای توسعه بر آن
تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتما از آن حمایت میکند
اما اجازه نمیدهیم به نام خصوصیسازی ،اموال بیتالمال
غارت شود و کارخانهها و واحدهای تولیدی ،به افراد ناتوان
و بدون اهلیت واگذار شود .آیتاهلل رئیسی گفت :ما با اینکه
شرکتها و کارخانهها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید
نیس��تند و کارگران را بیکار میکنند ،تجهیزات کارخانه را
فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری ،با ارزش افزوده
میفروشند ،مخالفیم .واگذاریها باید دقیق و با نگاه به منافع
ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و
اشتغال در کشور شود .رئیس قوهقضائیه با اشاره به قاچاق
کاال به عنوان یکی از موانع تولید ،از لزوم نهایی شدن قانون
مبارزه با قاچاق کاال در مجلس سخن گفت و اظهار داشت:
باید با قاچاق قاطع برخورد ش��ود اما آنچه در اولویت قرار
دارد ،قاچاق سازمانیافته است .آیتاهلل رئیسی افزود :دولت
باید فعالیتهای کولبران و تهلنجیها را نیز ساماندهی کند
تا هم نظام صادرات و واردات قانونمند و هم حقوق دولت
حفظ شود و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

گروه سیاس�ی :س��فرای آلمان و فرانسه در پی موضعگیری
مداخلهجویانه دولتهای اروپایی در امور داخلی کش��ورمان
به بهانه اجرای حکم اعدام روحاهلل زم ،روز گذشته به وزارت
امور خارجه احضار شدند.
به گزارش «وطن امروز» ،سکوت اروپاییها هر چه در برابر
«ترور»ها س��نگین و مصلحتی است اما در برابر هر «اعدام»
براحتی شکسته میشود و آنها خود را واجد حق دخالت در
امور داخلی ایران فرض میکنند ۳ .ماه پیش پس از اعدام یک
قاتل بود که آنها بیانیهای در محکومیت این حکم و اجرای آن
صادر کردند ،پس طبیعی جلوه میکند که در پنهان ساختن
خش��م خود در برابر اعدام زم به عنوان یک محکوم امنیتی
که از قضا ارتباطات گستردهای نیز با نهادهای اطالعاتی یک
دولت اروپایی داشته است ناتوان باشند.
روز ش��نبه پس از انتشار خبر اجرای حکم اعدام روحاهلل
زم ،مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز ،اتحادیه اروپایی با انتش��ار
بیانیهای ضمن محکوم کردن این اقدام و وارد کردن تشکیک
نسبت به بررسی پرونده این متهم امنیتی ،از لزوم لغو احکام
اعدام سخن به میان آورد .دولت فرانسه نیز که سالیان زیادی
میزب��ان زم و فعالیته��ای ضدامنیتی او ب��ود در بیانیهای
جداگانه نوشت :فرانسه با قویترین عبارات ممکن این نقض
فاحش آزادی بی��ان و آزادی مطبوعات در ایران را محکوم
میکند .این یک اقدام وحشیانه و غیرقابل قبول است که با
تعهدات بینالمللی این کشور مغایرت دارد .بیانیه دولتهای
اروپایی درباره پرونده زم را در حالی میتوان مصداق بارز و
روشنی از مداخله در امور داخلی و قضایی کشور به حساب
آورد که آنها  ۲هفته پیش پس از ترور دانشمند هستهای و
دفاعی کشورمان تمایلی برای محکوم کردن این اقدام از خود
نش��ان ندادند .با این حال لحن هجومی و ادبیات گستاخانه
دولتهای اروپایی باعث ش��د روز گذش��ته سفرای آلمان و
فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شوند و مراتب اعتراض
کش��ورمان نسبت به اقدامات مداخلهجویانه این دولتها به
آنها ابالغ ش��ود .مدیرکل اروپ��ای وزارت امور خارجه صبح
روز گذش��ته در جریان احضار «هانس اودو موتسل» سفیر
جمهوری فدرال آلمان در تهران که کشورش ریاست دورهای
اتحادیه اروپایی را عهدهدار است ،مندرجات بیانیههای اخیر
اتحادیه اروپایی و آلمان را قویا محکوم کرد و آن را به عنوان
دخال��ت در ام��ور داخلی ایران ،غیرقابل قب��ول خواند .وی
همچنین مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران نسبت به
مماش��ات با عناصر مروج خشونت و اعمال تروریستی را که
در برخی کشورهای اروپایی پناه گرفته و امنیت مردم ایران
را هدف قرار میدهند به سفیر آلمان ابالغ کرد« .فیلیپ تیه
بو» س��فیر فرانسه نیز که کشورش ترجیح داده بود فارغ از
بیانیه اتحادیه اروپایی در موضعی جداگانه در امور داخلی و
امنیتی کشورمان دخالت کند ،ساعاتی پس از همتای آلمانی
خود ب��ه وزارت امور خارجه احضار ش��د تا مراتب اعتراض
رسمی کشورمان به وی ابالغ شود.

آغاز رسیدگی
به پرونده مرتبطان داخلی زم

روابط عمومی دادس��رای عمومی و انقالب تهران درباره
واکنشها به اعدام «روحاهلل زم» مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز،
اطالعی��های صادر کرد .به گزارش مرکز اطالعرس��انی قوه
قضائیه ،در این اطالعیه آمده است :در بیش از یک سال سیر
رسیدگی به این پرونده ،تحقیقات کاملی از متهم اصلی توسط
دادسرا و ضابطین درباره کلیه موارد اتهامی صورت گرفته
و اقاریر زم درباره اقدامات مجرمانه خود و اظهاراتش درباره
دیگران معادل صدها ساعت و چند هزار صفحه بازجویی بوده
است که تاکنون بخش مربوط به اقدامات مجرمانه خود وی
مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته ،لکن اظهارات و ادعاهای
وی درباره دیگران ،در حال رسیدگی است .تاکنون پرونده
برخی از مرتبطین زم در داخل کش��ور نیز با کیفرخواست
به دادگاه ارس��ال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین
در دادسرا مفتوح است .کلیه مراحل دادرسی و صدور آرای
محاکم از جمله رای قطعی دیوان عالی کش��ور درباره این
پرونده که بیش از یک ماه پیش صادر شده ،با رعایت مواعد
قانونی انجام شده و ابالغ گردیده است .اجرای حکم هم پس
از اب�لاغ به وکیل متهم و رعایت کلیه ضوابط و مقررات از
جمله مالقات اعضای خانواده وی برای چندمین بار در روز
قبل از اجرای حکم صورت گرفته است .عالوه بر مالقاتهای
فوق ،به منظور تبیین ابعاد جرائم ارتکابی نیما زم برای پدر
محترم وی ،جلسهای با حضور نمایندگان وزارت اطالعات و
سازمان اطالعات سپاه و قاضی پرونده تشکیل گردیده است،
لذا طرح مباحث حاشیهای از قبیل مبادله زم (به عنوان یک
شهروند ایرانی) با کشورهای خارجی نیز هیچگاه مطرح نبوده
و الزم است از هر گونه گمانهزنی و اظهارنظرهای غیردقیق و
غیرواقع در این باره پرهیز گردد.

کامیلاحمدیبه ۹سالحبس
محکومشد

دادگاه انقالب ته��ران ،کامیل احمدی ،عنصر نفوذی
فعال در حوزه مسائل اجتماعی ایران را به  ۹سال حبس
محکوم کرد .به گزارش تسنیم ،کامیل (محمد) احمدی،
عنصر دوتابعیتی ایرانی -انگلیسی که در پوشش پژوهشگر
مسائل اجتماعی در کشور فعال بود ،با حکم بدوی شعبه
 15دادگاه انق�لاب اس�لامی تهران به  9س��ال حبس و
پرداخت جریمه نقدی به مبلغ  600هزار یورو محکوم شد.
احمدی ،متهم به تحصیل مال نامشروع حاصل از همکاری
و اجرای پروژههای مؤسس��ات برانداز در کشور است .وی
که در پی ایجاد تغییرات فرهنگی -اجتماعی در کش��ور
بود ،متهم به همکاری با مؤسسه «هیفوس» در موضوعات
زنان و کودکان ،تالش برای اعمال نفوذ در تهیه و تصویب
طرح «افزایش سن ازدواج» با همراهی  2تن از نمایندگان
زن س��ابق مجلس ،ارتباط و همکاری با سفارتخانههای
کشورهای اروپایی در راستای اجرای پروژه باال بردن سن
ازدواج در ای��ران و تروی��ج و حمایت از همجنسگرایی،
همکاری و ارتباط با رس��انههای معاند و بیگانه و ارس��ال
گزارش خالف واقع به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل
علیه جمهوری اسالمی ایران است.

داد رؤسای زم درآمد

■■داستان آشنای اروپا

حکای��ت حمایت دولتهای اروپای��ی از متهمان امنیتی
زندانی شده در ایران و مداخله در امور داخلی ایران حکایتی
قدیمی است ،با این حال نمیتوان افزایش این دخالتها را در
سالهای اخیر منکر شد .اسفند سال  92تنها چند ماه پس
از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و چراغ سبزهایش به
غرب بود که کاترین اش��تون ،مسؤول وقت سیاست خارجی
اتحادیه اروپایی در سفر خود به تهران ،در اقدامی خالف عرف
با جمعی از متهمان امنیتی ایران در سفارت اتریش دیدار و
گفتوگو کرد؛ دیداری که البته با واکنش قاطعی نیز از سوی
مقامات وزارت امور خارجه مواجه نشد و همین انفعال ،آن را
تبدی��ل به نقطه آغازی جدید برای دخالتهای اروپا در امور
داخلی و قضایی ایران کرد.
امتداد دخالتهای کش��ورهای اروپایی در امور داخلی و
قضایی ایران محدود به زندانیان امنیتی نماند و آنها حتی به
قصاص متهمانی که مرتکب قتل شده بودند نیز ورود کردند،
تا جایی که شهریورماه سال جاری پس از اجرای حکم اعدام
نوی��د افکاری به جرم قتل نفس ،اتحادیه اروپایی با انتش��ار
بیانیهای ضمن محکوم کردن این اعدام مدعی ش��د «حقوق
بشر جنبهای محوری از تعامل ما با ایران باقی خواهد ماند».
در چنین فضایی و با لغو س��فر محمدجواد ظریف به آلمان
بود که روزنامه «بیلد» این کشور از احتمال تاثیرگذاری اعدام
نوید افکاری بر لغو این سفر نوشت.
■■قهوه فرانسوی روی میز زم

با تمام این اوصاف اما رابطه میان فرانسه و روحاهلل زم نقاط
تمایزی با سایر دولتهای اروپایی دارد و همین ارتباط ویژه
باعث ش��ده تا نوع واکنش این کش��ور نیز متمایز و مضاعف
از اتحادی��ه اروپایی باش��د .وزارت خارجه فرانس��ه در حالی

روز ش��نبه در بیانیهای جداگانه از اتحادیه اروپایی اقدام به
محکومی��ت حکم اع��دام روحاهلل زم کرد که پیش از این نیز
فارغ از میزبانی از زم ،نس��بت به صدور حکم اعدام وی نیز
اعتراضات تندی کرده بود.
تیرماه س��ال جاری پس از صدور حکم اولیه اعدام برای
زم ب��ود که وزارت خارجه فرانس��ه با صدور بیانیهای ،ضمن
تکرار ادعاهای پیشین خود درباره محکومیت فریبا عادلخواه
(متهم امنیتی دوتابعیتی) به حکم صادرش��ده برای روحاهلل
زم نیز واکنش نشان داد و با بیان اینکه این حکم را ضربهای
ج��دی به آزادی بی��ان و آزادی مطبوعات در ایران میداند،
آن را محکوم کرد.
اظهارات مداخلهجویانه فرانسه با واکنش سخنگوی وقت
وزارت امور خارجه کشورمان روبهرو شد و سیدعباس موسوی
با بیان اینکه رس��یدگی و صدور اح��کام درباره جرائم اتباع
ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادالنه و در چارچوب مقررات
و حقوق شهروندی در جمهوری اسالمیایران در صالحیت
محاکم قضایی ایران است ،گفت :خانم عادلخواه و روحاهلل زم
متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شدهاند و در حال گذراندن
محکومیت خود هستند.
اما رابطه نزدیک زم با دولت فرانسه و پشتیبانی همهجانبه
این کشور از این متهم امنیتی تنها به محکوم کردن صدور
حکم اعدام برای وی محدود نمیشود .پیش از این در جریان
دومین دادگاه بررسی اتهامات روحاهلل زم به مباحثی پیرامون
همکاری و پوشش حداکثری زم توسط دستگاههای اطالعاتی
این کش��ور اشاراتی شده بود .زم در دادگاه مذکور در زمینه
مهاجرت خود به فرانسه گفته بود« :سال  ۹۱بود که از مالزی
به ترکیه رفتم و  ۳ماه در آنجا بودم .سپس از طریق یکی از
دوستانم که سال  ۸۸با او آشنا شده بودم ،به سفارت فرانسه در

ترکیه مراجعه کردم و در آنجا با سفیر فرانسه صحبت کردم .از
آنها درخواست ویزا کردم که آنها به من ویزای فرانسه دادند.
تقریبا ش��هریور  ۹۱بود که وارد فرانسه شدم؛ من در مالزی
ازدواج کرده بودم ،لذا با دختر و همسرم به فرانسه رفتیم».
وی در پاسخ به سوال قاضی در زمینه همکاری با دستگاههای
اطالعاتی فرانسه گفته بود« :پس از مکالمه روحانی و مکرون
از پلیس فرانسه با من تماس گرفتند و گفتند در خطر ترور
هس��تی و  6یا  7جلس��ه طول کش��ید تا من را بشناسند و
حدود  4یا  5ماه این رفتوآمدها ادامه داشت و ایمیل دادند
که گزارش��ات را درباره اخبار خودت ارسال کن .گزارشات را
ارس��ال کردم .حفاظت نامحسوس گذاشتند تا اینکه آدرس
خانه ،تلفن ،کارتهای بانکی و مش��خصاتم در س��ایتهای
داخلی منتشر شد .پس از آن آدرس را به پلیس دادم و ۲۴
ساعت بعد خانه من را عوض کردند و تیم حفاظت سنگینی
قرار دادند و هر  ۲ماه یکبار با من قرار میگذاشتند .تعیین
وضعی��ت حفاظت میکردند و ب��ه من گفتند بعد از مکرون
سنگینترین تیم حفاظت برای تو است».
اعترافات زم و همچنین مشاهده رفتار جنونانگیز دولت
فرانس��ه در دفاع همهجانبه از وی ،در ش��رایطی که او حتی
تابعیت این کشور را نیز نداشته است ،نشان از یک همکاری
سازمانیافته و سرمایهگذاری فرانسه روی این متهم امنیتی
دارد.
در چنین فضایی فارغ از واکنش دس��تگاه دیپلماسی به
اقدام��ات اتحادیه اروپایی به ش��کل عام ،باید برای فرانس��ه
پروندهای ویژهتر گشود و بیش از پیش نسبت به فعالیتهای
دولت این کش��ور و ارتباطگیریهایش با فعاالن ضدانقالب
حساس بود.
■■آزمون دیپلماتیک ایران

پرونده روحاهلل زم ،مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز با تمام فراز و
فرودهایش در حالی بسته شد که میتوان به چشم یک آزمون
به آن نگریست؛ آزمونی که هر قدر ضعفهای ساختار رسانهای
کشور در مواجهه با فیکنیوزها را آشکار کرد تبدیل به مانور
مقتدرانهای برای نیروهای امنیتی بهعنوان ابزار دستگیری وی
شد .با این حال آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد لزوم مواجهه
مقتدرانه در برابر مداخالت دولتهای خارجی و بویژه اروپایی
در امور داخلی ،امنیتی و قضایی کشورمان است.
انداخت��ن نگاهی گذرا به ش��یطنتهای این چندس��اله
دولتهای اروپایی نش��ان میدهد گستاخی آنها برای تحت
تاثیر قرار دادن پروندههای امنیتی و قضایی در شرایطی بوده
که دستگاه دیپلماسی کشورمان انگیزه چندانی برای مقابله
با این دخالتهای آش��کار نداشته اس��ت .با این حال شدت
گرفتن این روند مداخلهجویانه در یک س��ال گذشته نشان
از آن دارد که در صورت ادامه یافتن انفعال و عدم در پیش
گرفتن موضعی مقتدرانه ،باید منتظر جوس��ازیهای آینده
اروپا و تبدیل کردن اقدامات امنیتی کش��ورمان به کارزاری
بینالمللی برای محکومیت ایران بود.

نشان «درجه یک نصر» با امضای رهبر انقالب به دانشمند شهید فخریزاده اعطا شد

نشان نصر برای فخر ایران

سرلشکر باقری :انتقام خون شهید فخریزاده در زمان و مکان مناسب گرفته خواهد شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی تقاص این جنایت را خواهند داد
گروه سیاسی :سردار سرلشکر باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح صبح دیروز با حضور در منزل دانشمند شهید محسن
فخریزاده ،ضمن دیدار با خانواده این شهید ،نشان درجه یک
نصر را که اهدایی و مزین به امضای مقام معظم رهبری است
و باالترین نش��ان در حوزه پشتیبانی رزم است ،به این شهید
اعطا کرد.
به گزارش «وطن امروز» ،در این دیدار که فرمانده کل ارتش
و رئیس س��ازمان عقیدتی -سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح نیز حضور داشتند ،سرلشکر محمد باقری نشان
نصر را ویژه محققان و شخصیتهای برجست ه ملی که جبهه
دفاعی جمهوری اسالمی را پشتیبانی و حمایت میکنند توصیف
کرد و گفت :رهبر معظم انقالب اسالمی با اهدای باالترین رتبه
یعنی نشان درجه یک نصر به این شهید واالمقام موافقت کردند.
سرلشکر پاس��دار محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای
یزاده
مسلح در دیدار با خانواده دانشمند شهید دکتر محسن فخر 
با بیان اینکه طی سالیان طوالنی توفیق این را داشتیم در جریان
تالشها و خدمات ارزنده و فعالیتهای گرانسنگ تحقیقاتی
و پژوهشی این شهید واالمقام در جنبههای مختلف علمی و
پژوهش��ی باشیم ،اظهار داشت :شهید دکتر فخریزاده فردی
کمنظیر از لحاظ علمی ،اخالقی ،ایمانی و انقالبی بود و شهادت
این دانشمند برجسته ضایعهای دردناک برای جامعه علمی و
نیروهای مسلح محسوب میشود.
وی افزود :انشاءاهلل به برکت تالشهای خالصانه و بیادعای
این شهید واالمقام ،شاگردان و همکاران این شهید راه پرفروغ
ایشان را ادامه خواهند داد و سنگری را که این شهید در آن به
تولید علم و دانش میپرداخت با همت و تالش هر چه بیشتر
حفظ خواهند کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با آرزوی علو درجات برای
این شهید واالمقام که همواره موجب ترس و دلهره نظام سلطه
و استکبار شده بود ،برای خانواده معظم شهید از درگاه خداوند
سبحان صبر و اجر الهی مسالت کرد.
سرلش��کر باقری بیادعای��ی ،اخالص ،گمنام��ی و تالش
ش��بانهروزی در جهت حفظ و ارتقای امنیت ایران اسالمی را
از جمله ویژگیهای بارز این ش��هید عالیقدر دانست و عنایت
ویژه مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام
خامنهای نس��بت به این شهید واالمقام را امری مهم و بسیار
ویژه توصیف کرد .سرلشکر باقری خاطرنشان کرد :رهبر معظم
انقالب اسالمی با اهدای نشان درجه یک «نصر» به این شهید
واالمقام به پاس خدمات و تالشهای ارزنده ش��هید در طول
دوران پربرکت انقالب اسالمی موافقت فرمودند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نشان درجه یک نصر را ویژه
محققان ،پژوهشگران و شخصیتهای برجسته ملی که جبهه
دفاعی نظام اسالمی را پشتیبانی و حمایت میکنند ،قلمداد کرد
و افزود :بر این اساس معظمله باالترین رتبه آن را که نشان درجه
یک نصر است برای این شهید واالمقام که عمر باارزش خویش را

در راستای پشتیبانی و حمایت از جبهه انقالب اسالمی مبذول
داشت ،در نظر گرفتند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اهدای نشان ارزنده نصر از
سوی فرمانده معظم کل قوا را مایه افتخار ،سربلندی و عزت
مستدام بیت معظم شهید دکتر فخریزاده برای تمام نسلها
دانست.
وی با اش��اره به اینکه از زمان ش��هادت دانشمند هستهای
و دفاعی کشور دکتر محسن فخریزاده ،دشمنان ملت ایران
اس�لامی خواب راحتی را تجربه نکرده و هم��واره در هراس،
نگرانی و اضطراب ب ه س��ر میبرند ،تاکید کرد :بیشک انتقام
خون شهید عرصه علم و دانش بر اساس منطق عملیاتی جبهه
انقالب اسالمی در زمان و مکان مناسب از نظام استکبار گرفته
خواهد شد و شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند
تقاص این جنایت را خواهند داد.
سرلشکر باقری همچنین در بیان اهمیت سازمان پژوهشها
و نوآوریهای دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تصریح کرد :مراکز تحقیقاتی فراوانی در ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سایر نیروهای مسلح به
کار و فعالیت مشغولند اما سازمان تحت مدیریت شهید دکتر
فخریزاده به عنوان یک مجموعه خاص و ویژه با تکنولوژی و
فناوریهای دفاعی باال با جمعی از محققان و دانشمندان ،موجب
خدمات شایان توجهی به نیروهای مسلح شده است.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد :بیتردید مسیر پرفروغی که
یزاده در پیش گرفته بود ،با استحکام،
دانشمند شهید دکتر فخر 
دقت و سرعت هر چه بیشتری پیموده خواهد شد.
همچنین امیر سرلشکر «سیدعبدالرحیم موسوی» فرمانده
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در مراسم اهدای نشان نصر
درجه یک از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا به دانشمند
شهید دکتر محسن فخریزاده با بیان اینکه ملت بزرگ ایران
هیچ��گاه از خون پاک فرزندان خود نخواهد گذش��ت ،اظهار
داشت :امروز به نمایندگی از ارتش سرافراز جمهوری اسالمی

ایران ،آحاد فرمانده��ان و کارکنان غیور ارتش مراتب احترام
و تبریک و تس��لیت خود را به خانواده ش��هید دکتر محسن
فخریزاده اعالم میدارم.
وی تکریم و تجلیل از مقام ش��امخ دانش��مند شهید دکتر
محس��ن فخریزاده را پاسداش��ت علم و دانش و فرهیختگی
فرزندان برومند ایران اسالمی دانست و افزود :این شهید واالمقام
در سختترین شرایط تحریم در مقابله با نظام سلطه توانستند
قلههای پیشرفت و ترقی را طی کرده و ایران اسالمی را بهرغم
همه دشمنیها و هجمههای سخت و نرم استکبار جهانی به
جایگاه واقعی خود نائل کنند.
همسر شهید دکتر فخریزاده نیز در این مراسم با تقدیر و
تجلیل از عنایات و توجهات ویژه مقام معظم رهبری و فرمانده
معظم کل قوا به این ش��هید هستهای و دفاعی و بیت شهید
سعید گفت :ش��هید دکتر فخریزاده همواره خود را بهعنوان
سرباز مقام معظم رهبری مدظلهالعالی قلمداد میکرد و در این
سالها در آرزوی شهادت لحظهشماری میکرد و در نهایت به
آرزوی دیرین خود دست یافت.
همسر شهید دکتر فخریزاده تصریح کرد :از مسؤوالن نظام
انتظار دارم به کوری چشم بدخواهان و دشمنان این ملت ،راه
و آرمان شهید فخریزادهها با قوت ادامه یابد.

■■تدلیس دولتیها برای مصادره به مطلوب

گفتنی است چندی قبل ،رسانههای حامی دولت تصاویری
از مراس��م اهدای نش��ان خدمت به خاطر اقدامات هس��تهای
شهید فخریزاده را با عنوان «نشان خدمت «برجام» بر سینه
فخر ایران» منتشر کردند ،این در حالی بود که نشان و تقدیر
یادشده مربوط به فعالیتهای شهید در زمینه پدافند هستهای
بین سالهای  ۹2-۹6بود.
به عالوه محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیسجمهور نیز طی
یادداشتی در روزنامه ایران نوشته بود« :این شهید بزرگوار به دلیل
نقشآفرینی در توسعه و بالندگی صنعت صلحآمیز هستهای،
نشان درجه  ۲خدمت از دست رئیسجمهور دریافت کرد».

در یادداش��ت واعظی آمده بود« :به جای اینکه دولت برای
استفاده از قابلیتها و توانمندیهای این شهید قدر ببیند ،در
مظان اتهامات ناروا و ش��ایعات بیاس��اس قرار گرفته است .از
نتایج عجیب این عملیات روانی غیرمسؤوالنه ،یکی این است
که شهید بزرگواری که عضوی از دولت بوده و همزمان با تیم
مذاکرهکننده ،به دلیل نقشآفرینی در توسعه و بالندگی صنعت
صلحآمیز هستهای،نشان درجه ۲خدمت از دست رئیسجمهور
دریافت کرده است را مخالف دولت بازنمایی میکنند و شهادت
مظلومانه او را به برجام ربط میدهند».
یزاده
اظهارات واعظی در شرایطی است که فرزند شهید فخر 
در گفتوگو با «وطن امروز» اظهار کرد پدرش مخالف برجام بوده
است .حامد فخریزاده عنوان کرد :پدر بارها میگفتند آمریکا
مانند گرگ است و گرگ تا وقتی خوی گرگ بودن خود را کنار
نگذاشته ،قابل مذاکره نیست ،پس آمریکا قابل مذاکره نیست.
طبعا در برجام هم چنین رویکردی داشتند .شهید فخریزاده
مخالف برجام بودند و من هیچ وقت پدر را موافق برجام ندیدم
و همیش��ه میگفتند این برجام هستهای بعد میشود برجام
موشکی ،بعدش میشود برجام حقوق بشر و این ته ندارد ،پایان
ندارد ،چرا که آمریکا هیچ وقت خوی گرگ بودن خود را کنار
نمیگذارد .پدر همیشه میگفتند آمریکا و رژیم صهیونیستی
مشکلش��ان با اصل نظام اس��ت و با اصل ایران مشکل دارند.
مشکلشان با ایران هستهای یا ایران موشکی نیست ،بلکه تا
زمانی که نظام جمهوری اسالمی و ایران وجود دارد ،این جریانات
ادامه دارد و با اصل نظام و ایران مشکل دارند».
پ��س از ترور ش��هید فخریزاده ،دولتم��ردان طی اقدامی
هماهنگ در بیانیههای خود عنوان دانشمند هستهای را درباره
ش��هید به کار نبردند .کمالوندی ،سخنگوی س��ازمان انرژی
هستهای ساعتی پس از عملیات تروریستی آبسرد در گفتوگو
با ایس��نا گفت« :کلیه دانشمندان صنعت هستهای کشور در
س�لامت کامل به سر میبرند و برای هیچ کدام آنها حادثهای
پیش نیامده است!»
علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی هم در اقدامی
معنادار پیام تس��لیت خود را خطاب به وزیر دفاع صادر کرد و
بدون اش��اره به خدمات هستهای شهید فخریزاده به ریاست
این دانش��مند بر سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع اکتفا
کرد .محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه نیز در بیانیهای که به
مناسبت شهادت محسن فخریزاده صادر کرد ،از او به عنوان
دانش��مند برجسته و مدیر موفق یاد کرده و عنوان «دانشمند
هستهای» را به کار نبرد!
در نهایت هم رئیسجمهور در پیام تسلیت خود ذکری از
یزاده به میان نیاورد .در پیام حسن
خدمات هستهای شهید فخر 
روحانی نیز با خطاب قرار دادن وزارت دفاع آمده است« :بیتردید
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ایثار و تالش روزافزون
و بهرهگیری از همکاران و ش��اگردان این شهید واالمقام جای
خالی این دانشمند خدوم را پر خواهد کرد».

