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ترور علیه پیشرفت ایران

تذکرنظارتیبهدولتدربارهخرید
تضمینیگندم

انعکاس
••تابناک نوشت :اسدا ...اسدی دیپلمات ایرانی
که در تیرماه سال  ۱۳۹۷در آلمان بازداشت
شده بود قراربود دیروز در بلژیک محاکمهشود.
بر اساس ادعای کشورهای اروپایی ،اسدی قصد
داشته با همکاری چند نفر دیگر بمبی را در نشست
گروهک تروریستی منافقین در فرانسه منفجر
کند .او البته با اشــاره به بی اساس بودن اتهام
و مصونیت دیپلماتیک خود در دادگــاه شخصا
حاضر نشد.
••جماران در یادداشتی نوشت« :در این روزها
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن
آقای عیسی کالنتری ،از تعبیری زشت درباره
«امام خمینی(ره)» استفاده کرده است .استدالل
ایشان هم مبتنی بر آن است که مدعی می شود
«آمریکایی ها پشت شاه را خالی کرده اند و او را
تنها گذاشته انــد».اول آن که مطابق هیچ سند و
مدرکی آمریکایی ها پشت شاه را خالی نکردند و
این نه تنها با شواهد تاریخی در تضاد است بلکه
مطابقهمهاسنادمنتشرشده،شاهورژیمپهلویتا
آخرین لحظات حیات خود از حمایت کامل غرب و
حتی شوروی برخوردار بوده اند .اما درباره ادبیات
منحط و مبتذل آقای کالنتری درباره شخصیت
امام باید گفت کــه وی ظاهرا از کمترین میزان
از ادب سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست که
درباره مقتدای کشور از این واژه زشت و توهین
آمیز بهره می گیرد».
••نواندیش مدعی شد :شنیدهها حاکیاست
برخینامزدهاتصمیمدارندهمراهبامعاوناولخود
در کارزار رقابت حاضر شوند.حضور نامزد ریاست
جمهوری و معاون اول میتواند با نمایش بخشی از
چیدمانکابینه،مردمرادرانتخاببهتریاریکند.

▪تالش های شهید فخری زاده در تولید کیت
وواکسنکرونا

این در حالی است که به نوشته کانال میلیتاری
پــرس،از مهم ترین پروژههایی که توسط شهید
فخریزاده و تیمش به نتیجه رسید ،پروژه تولید
«اولینکیتایرانیتشخیصکرونا»بودکهسازمان
تحت امــرش با نظارت مستقیم این شهید عزیز
سرانجامبعدازتالشهایفراواندرابتدایامسال
موفقبهتولیداینکیتشدند.پروژهتولیدواکسن
کرونایایرانینیزباتالشهایشبانهروزیشهید
فــخــریزاده به نتایج بسیار خوبی رسیده بــود و
هماکنون واکسن تولیدشده توسط سپند ،به
مرحله تست انسانی رسیده و در آستانه حصول
نتیجه قرار دارد.شهید فخریزاده غیر از این دو
پروژهمهم،پروژههایمهمتحقیقاتیدیگرینیزدر
حوزههای مختلف را هم مدیریت میکرد اما قطعا
تروراینشهیدواالمقام،راهاوراپایاننخواهددادو
شاگردانوهمرزمانشاینراهپرافتخاردرخدمت
بهملتایرانراادامهخواهندداد.
▪قالیباف:امروزراهمماشاتبستهاست

سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای
مسلح در بخشی از پیام تسلیت خود آورده است:
«ترور این مدیر توانا و شایسته گرچه تلخ و ضربه
سنگینیبهمجموعهدفاعیکشوربود،امادشمنان
کــوردل بدانند راهی را که شهید فخری زاده ها

▪واکنشهادراسرائیل

دقایقیبعدازشهادت«محسنفخریزاده» ،رسانه
هایرژیمصهیونیستینیزبهارائهخبروگزارشدر
این زمینه پرداختند.بنیامین نتانیاهو در توئیتی
نوشت« :شهروندان اسرائیل ،شنبه خوبی را

یک نهاد نظارتی در نامه به مسئوالن ارشــد نهاد
ریاست جمهوری ،با اشاره به اختصاص بودجه در
هفته های گذشته برای خرید گندم و محصوالت
اساسی و استراتژیک کشاورزی ،متذکر شده بر
اساس قوانین مصوب سال  1391و  ،1393این
بودجه صرفا می تواند صرف «خرید تضمینی» از
بخش های تعاونی و خصوصی شود اما مصوبه اخیر
دولت استفاده از بودجه مصوب برای خریدهای
توافقی را نیز مجاز دانسته که به علت توسعه شمول
مجوزبرخالفنصقانون،بایداصالحیالغوشود.

ضرباالجلبرایگزارشآنالین
خساراتطبیعی

برای شما آرزو میکنم» .وبسایت خبری «اینتل
تایمز» هم به نقل از نتانیاهو نوشت« :دوست دارم
فهرستی از کارهایی را که این هفته کردم با شما
در میان بگذارم؛ فهرست مفصلی هم هست  ،اما
نمیتوانم همهچیز را برای شما فاش کنم ».برخی
از رسانههای اسرائیل ،این حرفها را اشارهای
غیرمستقیمبهعملیاتتروریستیدیروزدردماوند
تفسیرکردهاند.اینتلتایمزنیزمدعیشد،عملیات
ترور ،پساز ماهها برنامهریزی و تعقیب انجام شده
است .شبکه هفت تلویزیون اسرائیل هم این فرد
را«پدربرنامههستهایجمهوریاسالمی»خوانده
است اما ترامپ نیز با بازنشر چند توئیت از جمله
توئیتهای عبری و انگلیسی از یک خبرنگار

یک مقام مسئول در کابینه با ارســال بخشنامه
ای خطاب به اســتــانــداران و تــعــدادی از مدیران
دستگاههایمرتبطباموضوعحوادثغیرمترقبه،از
آنهاخواستهاستباتوجهبهمحتملبودنوسوابق
بروز برخی حوادث طبیعی در کشور ،برای استفاده
بهموقعازفناوریهاینوینودانشروزبرایارزیابی
سریع،دقیقوباقابلیتتعییندقیقمحل،نوعواحد
و میزان خسارات وارد شده به آن ها طی 24ساعت
پس از وقوع حادثه ،برنامه ریزی و نتایج حاصله را
گزارشکنند.
نمایی از محل ترور

••شرق  -اینروزنامهدرگزارشیباعنوان«بیزینس
ازداخلزندان؟»نوشت«:به گفتهسخنگویاتحادیه
لوازم خانگی ،این روزها یکی از بدهکاران بزرگ
بانکی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود
اســت ،پای ثابت معامالت مچینگ فــوالدی شده
است! مچینگ سازوکاری تکمیلی در بورس برای
فــروش مــازاد کــاالی عرض ه شــده در تــاالر اســت تا
محصوالتی که از عرضه روزانه بورس باقی مانده،
روی دست نماند و به مشتریان عرضه شود .اما در
سیستمکنونیبدونآنکهمحصوالتدرتاالرعرضه
شوندودررقابتشرکتکنند،یکراستبهمچینگ
میروندوبهصورتعرضهخاصبهفروشمیرسند.
یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران که سال
 ۱۳۹۸خبر بازداشت او منتشر شد ،از مشتریان
پروپاقرصاینسیستماست» .
••وطن امــروز -این روزنامه با اشــاره به سخنان
اخیر رئیس جمهور نوشت « :نکته حائز اهمیت در
میان ادبیات حسن روحانی ذوقزدگــی مفرط از
زمزمههای بازگشت دولت بعدی آمریکا به برجام
است که این ذوق و شوق عالوه بر کند کردن تیغ
بازخواستکشورمانازدولتبایدن،پالسمناسبی
برای طرف آمریکایی جهت جبران خسارات ایران
یکند».
ارسالنم 
••فرهیختگان -احــمــد معظمی کــارگــردان
سریال «خانه امــن» در گفت وگــو با ایــن روزنامه
درب ــاره سکانسی از ایــن سریال که خــاوری ترور
میشود،گفت«:مندرفیلماینرانشاندادمودلم
خنک شد .این صرفا به این علت بود که نشان دهیم
به این راحتی نیست که بخورید و بردارید و ببرید.
بهنظرمبیشترهشداراست».

گروه سیاسی -غروب جمعه ،ایــران به سوگ
نشست .دکــتــر محسن فــخــری زاده رئیس
ســازمــان پــژوهــش و نــــوآوری وزارت دفـــاع و
دانشمند برجسته کشورمان در یک عملیات
تروریستی ترکیبی به شهادت رسید .وزارت
دفــاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بخشی
از اطالعیه خود دربــاره چگونگی این عملیات
تروریستی آورده اس ــت« :بعدازظهر جمعه
عناصر تروریست مسلح خودروی حامل محسن
فخری زاده را هدف حمله قرار دادند .در جریان
درگــیــری تیم حفاظت ایشان با تروریستها
آقای محسن فخری زاده به شدت مجروح و به
بیمارستان منتقل شــد .متاسفانه تــاش تیم
پزشکی بــرای احیای ایشان موفق نبود و این
مدیر خــدوم و دانشمند پس از سالها تالش
و مجاهدت به درجــه رفیع شهادت نایل آمد.
آن گونه که امیرحاتمی وزیــر دفــاع کشورمان
گفت،در این اقدام تروریستی،پس از تیراندازی
عوامل تروریستی  ،یک دستگاه خودروی نیسان
در میدان خلیج فارس آبسرد دماوند در حین
عبور خ ــودروی دانشمند کشورمان ،خــود را
منفجر و سپس عامل بعدی اقدام به تیراندازی
رگباری کــرده که در پی آن یکی از محافظان
شهید فخریزاده چهار تیر خورده و آقای محسن
فخریزاده نیز در پی انفجار و اصابت تیر ،پس از
انتقالبابالگردبهبیمارستانشهیدشدهاست».
از فخریزاده به عنوان یکی از پنج شخصیت
ایرانی در فهرست ۵۰۰نفره قدرتمندترین افراد
جهان از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی نام
برده شده است .نام او تحت عنوان «دانشمند
ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک (»)PHRC
در تاریخ ۲۴مارس ۲۰۰۷میالدی ،در فهرست
تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت قرار
گرفت.حتی«بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیم
صهیونیستی نام او را مستقیما در شوی تبلیغاتی
سال گذشته خود به زبان آورد و مدعی شد روی
برنامه تسلیحاتی اتمی کــار مـیکــرده است.
اوایل سال  ،1397منابع رژیم صهیونیستی هم
اعالم کرده بودند که عوامل موساد پیشتر تالش
کردهاند یک دانشمند هستهای ایرانی به نام
«محسن فخریزاده مهابادی» را ترور کنند که
البته موفق نبوده اند.

طلوعآفتابفردا6:54

ویژه های خراسان

رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند برجسته کشورمان در
یک عملیات تروریستی ترکیبی به شهادت رسید
آغاز کرده اند ،هرگز متوقف نخواهد شد .گروه
های تروریستی و آمران و عامالن این اقدام کور
هم بدانند که انتقام سختیدرانتظارآنها خواهد
بود».رئیس مجلس نیز دربخشی از پیام خود آورده
اســت «:امــروز راه مماشات بسته اســت و انتقام
گرفتن از آمران و عامالن این جنایت های بزرگ
است که هزینۀ سنگین و غیرقابل بازگشت این
ترورها را برای آن ها مشخص خواهد کرد».رئیس
دستگاهقضانیزدربخشیازپیامتسلیتخودآورده
است «:دستگاههای اطالعاتی و امنیتی و مراجع
قضایی ذی ربط ،موظف اند در اسرع وقت و با به
کارگیری تمام توان اطالعاتی در جهت شناسایی
و دستگیری عناصر مزدور و جنایتکار ،اقدام کرده
و کلی ه دست اندرکاران این جنایت اعم از عامران،
طراحان و مباشران ،مــورد محاکمه قــرار گرفته
و به سزای اعمالشان برسند».وزیر امور خارجه
کشورماندرواکنشبهاینتروردرتوئیتینوشت:
«این اقدام بزدالنه – با نشانه هایی جدی از نقش
اسرائیل–تالشناامیدانهعامالنآن(اینجنایت)
رابرایجنگافروزینشانمیدهد.ایرانازجامعه
بینالمللی–وبهویژهاتحادیهاروپا_میخواهدبه
این معیارهای دوگانه شرم آور آن ها پایان دهند
و این اقــدام تروریستی دولتی را محکوم کنند».
ازســوی دیگر؛کارل بیلدت  ،نخست وزیر سابق
سوئد و رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی
اروپانوشت«:دورازذهننیستکهاینترورهدفمند
تالشی برای جلوگیری از بازگشت تیم بایدن به
فرایند دیپلماتیک با ایــران و برگشتن به برجام
بوده باشد».در این بین ،احدیان،دستیار سیاسی
رئیسمجلسدرتوئیتینوشت«:هزینهترورراباید
بهقدریباالببریمتابازدارندهشودبرایکندکردن
تیغ انتقام منطق تولید خواهند کرد که « در بازی
اسرائیلیهانیفتید،آنهادنبالبستنراهتعاملبا
بایدنهستند»عزتوامنیتبرایتانمهمنیست،
بدانید اگردر ضعف باشید به شما آبنبات هم نمی
دهندچهبرسدبهرفعتحریم».علیعلیزادهتحلیل
گر سیاسی هم در رشته توئیتی نوشت «:محسن
فخریزاده یکی از مهم ترین شخصیتهای پروژه
هستهایبود.پروژهایکهمهمترینوبنیادیترین
تالش ایران برای تضمین امنیت ملی اش بعد از
دویست سال تهدید دایم در منطقهای پر از دشمن
بود.واینیعنیشهیدمحسنفخریزادهیکنماد
ملی برای همه ایرانیان از هر گروه و جناح و تفکری
است .اسرائیل و آمریکا و سعودی باید بدانند که
محسن فخریزاده یک فرد نبود ،یک دانش بومی
شده بود و این دانش بومی شده هرگز و هرگز از
ذهن ایرانیان پاک نخواهد شد .ایران امروز برای
اتمی شدن از هر روز دیگر مصمم تر است و اراده
ملی ایرانیان برای دستیابی به صنعت هستهای
از همیشه بیشتر .ترور محسن فخریزاده دوباره
نشانداداسرائیلنهفقطاشغالگرترینکهخودسر
و استثنایی و تروریست ترین دولت تاریخ است.
دولتی که با ترور و اشغال به دنیا آمد و هفتاد سال
ادامه پیدا کرد .تا روزی که این حکومت آپارتاید
تروریست وجود دارد مردم مظلوم این منطقه روی
صلحبهخودنمیبینند».
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صهیونیستبهترورشهیدفخریزادهواکنشنشان
داد.دریکیازتوئیتهاییکهترامپبازنشرکردبه
نقل از «یوسی ملمن» خبرنگار صهیونیست آمده
است که فخریزاده سال ها جزو اهداف موساد
بودهاستواینترورضربهایروحیبهایراناست.

بدون تیتر
کیومرث نیازآذری توسط حفاظت اطالعات قو ه
قضاییه دستگیر شد.رجا نیوز مدعی شد :اتهام
وی مشارکت در قاچاق  2تن طال اعالم شده است.
خبرگزاری فارس هم نوشت«:کیومرث نیاز آذری
از زمان تاسیس وزارت اطالعات تا سال  ۸۵ریاست
ادارهکلاطالعاتاستانمازندرانرابرعهدهداشت
که پسرمتهمفراریدرپروندهطبریاست».

