
علت حادثه مجتمع غنی سازی نطنز 
در ۱۲ مرداد مشخص شد

س��خنگوی دبیرخان��ه ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
گفت:بررسی های فنی و امنیتی انجام شده از سوی 
دس��تگاه های ذیربط، علت وقوع حادثه در مجتمع 
غنی سازی نطنز را به صورت دقیق مشخص کرده، 
ول��ی به دلی��ل برخ��ی مالحظات امنیت��ی علت و 
چگونگی بروز حادثه در زمان مناسب اعالم می شود. 
کیوان خسروی با اش��اره به انجام بررسی های فنی 
و امنیتی از س��وی دستگاه های ذیربط در پی وقوع 
حادثه در مجتمع غنی سازی نطنز، اظهار کرد: علت 
وقوع حادثه در مجتمع هس��ته ای ش��هید احمدی 
روش��ن در نطنز که بامداد پنج شنبه ۱۲ مرداد به 
وقوع پیوسته، به صورت دقیق مشخص شده است. 
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ادامه 
داد: کارشناسان بخش های مختلف مسئول ارزیابی 
و رس��یدگی به حادثه در س��ایت نطنز از نخستین 
ساعات وقوع این حادثه در این محل حاضر و اقدام 
به فعالیت کردند. وی اف��زود: فرضیه های متفاوتی 
پیرامون علت وقوع این حادثه مطرح شده است که 
با بررس��ی دقیق آثار، نح��وه و میزان تخریب ایجاد 

شده، علت اصلی حادثه مشخص شده است.
خس��روی اظهار ک��رد: به دلیل برخ��ی مالحظات 
امنیت��ی علت و چگونگی ب��روز این حادثه در زمان 
مناس��ب اعالم خواهد ش��د. س��خنگوی دبیرخانه 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی همچنین با اش��اره به 
محدود بودن خس��ارت وارد شده به سوله در حال 
تکمیل در مجتمع هسته ای نطنز، خاطرنشان کرد: 
در محل وقوع حادثه هیچگونه مواد هسته ای وجود 
نداش��ته و موضوع نش��ت مواد رادیو اکتیو در وقوع 

این رخداد کامال منتفی است.

خبر

ادامه از صفحه اول
جمهوری آمریکا به این نتیجه می توان رس��ید که 
جمهوری اسالمی ایران از جایگاه مهمی در منطقه 
و دنیا برخوردار است به همین خاطر سعی دارند تا 
هر گونه شده با ایران به نتیجه برسند چرا که برای 

افکار عمومی آمریکا این اتفاق مهم است.
اما در این میان سیاس��ت ایران در قبال رفتارهای 

انتخاباتی در آمریکا چگونه باید باشد؟
قدر مس��لم، جمهوری اسالمی باید نسبت به تغییر 
اف��راد در آمریکا بی تفاوت باش��د، چ��را که بر این 
اصل باید باور داش��ته باش��د که »س��گ زرد برادر 
شغال اس��ت« و باور هم دارد البته هستند افرادی 
ک��ه دل در گ��رو رابطه ب��ا آمریکا دارن��د و اعتقاد 
دارند مش��کالت کش��ور با پایان خصومت میان دو 
کش��ور حل می ش��ود. اما نظام جمهوری اسالمی 
و البته اکثیرت مردم ای��ران چنین باوری ندارند و 
تجربه توافق هسته ای خود شاهدی است برای آن 
که ثابت کن��د نمی توان به آمری��کا اعتماد کرد و 
جمهوری خواه و دمورات نیز تفاوتی با هم ندارند.
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گزارش

حمله سایبری اثبات شود پاسخ می دهیم
رییس س��ازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه قدرت پاسخ و آفند سایبری 
ما بخش��ی از قدرت دفاعی کشور است گفت: اگر اثبات شود به کشورمان 
حمله سایبری شده است پاسخ می دهیم. سردار غالمرضا جاللی، در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه با هماهنگی وزارت کش��ور و معاونت 
عمرانی همه ش��هرهای با مبنای هسته ای را به تجهیزات اولیه رفع آلودگی 
مجهز کرده ایم گفت: پیش از ش��یوع کرونا ۵۱ ش��هر را با کمک شهرداری ها و 
وزارت کش��ور، تجهیز و آموزش های الزم را در این زمینه ارائه و واحدهای خاص را 
در آتش نشانی ها راه اندازی کردیم. وی با بیان اینکه قابلیت های درمانی، شیمیایی 
و پروتکل ها و زیرس��اخت های درمانی ما در س��طح منطقه باالس��ت، گفت: قبل از 
انقالب چهار مجتمع پتروشیمی و شیمیایی داشتیم، اما االن به بیش از ۶۰ مجتمع 

پتروشیمی و شیمیایی و ۵ هزار زیرمجموعه در خدمات رسیدیم.  میزان

مالیات بر خانه های خالی پس از پنج سال هنوز هم اجرا نمی شود
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی 

پس از پنج سال هنوز هم اجرا نمی شود. 
سیدنظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از ابتدای 
پیروزی انقالب اقداماتی در جهت تهیه مس��کن مردم صورت گرفت که 
نمونه های آن را در قالب بنیاد مسکن و همچنین مسکن مهر که توسط 
دولت نهم و دهم اجرا ش��د می توان مشاهده کرد. وی افزود: مسکن مهر به 
اندازه ای موفق بود که سازمان ملل متحد آن را الگوی مناسبی برای تهیه مسکن 
برای مردم معرفی کرده بود، اما متأس��فانه دولت آقای روحانی به ویژه در زمان 
وزارت آقای آخوندی آن را متوقف کرد. وی اظهار داشت: در دوران وزارت آقای 
آخوندی نه تنها مسکن مهر ادامه پیدا نکرد بلکه مسکن اجتماعی هم که معرفی 

شده بود، تنها در حد یک ایده بود.  فارس

گرانی ها توجیه اقتصادی ندارد
عض��و هیئت رئیس��ه مجلس گفت:مجل��س یازدهم رئ��وس برنامه های 
مح��وری خود را برای حل مش��کالت کش��ور براس��اس بیانیه راهبردی 
گام دوم انق��الب تنظیم خواهد کرد. علی کریم��ی فیروزجایی نماینده 
بابل یادآور ش��د: بسیاری از مشکالت عرصه اقتصادی ناشی از ضعفهای 
مدیریتی و اجرایی اس��ت و به تحریم ه��ای ظالمانه ارتباط ندارد.  نماینده 
م��ردم بابل گفت: ظرفیت های داخلی برای عبور از مش��کالت تحریمی بی 
پایان و راهگشاست و انتظار برای مذاکرات بی حاصل با قدرتهای زورگو و متخاصم 
عبث اس��ت.   رئیس مجمع نمایندگان مازندران با اظهار تأسف از وادادگی برخی 
از مدیران و مس��ئوالن در برابر فش��ارهای خارجی، با اشاره به گرانی های فزاینده 
هفته های اخیر گفت: دولت و به ویژه بانک مرکزی باید پاسخ روشنی در قبال این 

گرانی ها که هیچ منطقی اقتصادی ندارد، به مجلس ارائه کند.  تسنیم

ما اساسا هیچ مشکلی 
نداریم

کدام یک از سریال های زیر جذاب 
تر است و مخاطبان بیشتری دارد؟

الف( قهوه تلخ
ب( پایتخت

ج( دادگاه اکبر طبری
د( سلطان و شبان

وزیر کشور: در بحث کاال های اساسی هیچ مشکلی 
نداریم.

ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف( نرخ تخم مرغ از ش��انه ای صدهزارتومان هم 

می گذرد.
ب( از ف��ردا نی��م کیلو مرغ هم در ب��ازار پیدا نمی 

شود.
ج( مردم باید خودش��ان را آماده کنند تا به باد فنا 

نروند.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

دادستان: حکم روح اهلل زم صادر شد.
به نظر ش��ما ک��دام یک از احکام زیر برای ایش��ان 

صادر شده است؟
الف( تبعید به کشور بدآب و هوای کانادا

ب( اقامت اجباری در یک هتل شهر بوداپست
ج( همس��لول ش��دن با برادر اکبر طبری به مدت 

بیست سال
د( هیچکدام

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
ما مدیران خجالت زده مردم عزیزمان 
هستیم و ان شاءاهلل با تالش و پشتکار 
و حض��ور م��ردم در صحنه مش��کالت 

برطرف خواهد شد.
قالیب��اف رئی��س مجلس  محمدباق��ر 
شورای اس��المی در ششمین همایش 
ق��رارگاه جهادی امام رض��ا )ع( گفت: 
هنگام پیروزی انقالب مهم ترین کاری 
که ما جوانان در آن مقطع در سن ۱۶- 
۱۷ س��الگی انجام دادی��م، کار جهادی 

بود. اولین دغدغه ما پیشرفت کشور بود و این آهنگ به 
سرعت و منظم هر روز گسترده تر می شد، تا اینکه تهاجم 
حزب بعث و صدام جنایتکار ش��روع شد، اولویت کشور 
تغییر پی��دا کرد و همه بچه ها، به س��مت میدان جنگ 
رفتند. وی ادامه داد: بعد از دوران دفاع مقدس که دوران 
مبارزه ب��ود، مجاهدت تغییر ک��رد. آن فضای مجاهدت 
در مس��یر اصل خودش قرار گرفت و ش��اهد رویش های 
دوباره فرهنگ جهادی پس از چند سال از دفاع مقدس 
بودیم. امروز بنده به عنوان یک خدمتگزار،توفیق خدمت 
از طرف مردم عزیزمان در مجلس ش��ورای اس��المی را 
پیدا کردم و خدمتگزار نمایندگان محترم عزیز مردم در 

مجلس شورای اسالمی هستم.
قالیباف تصریح کرد: بحثی در تحول حوزه کاری مجلس 
برای حل مش��کالت وجود دارد اما ای��ن کارها از جمله 
اش��تغال جوانان و مش��کالت اقتصادی دراختیار وظایف 
مجلس نیست اما ما برای حل مشکالت مردم مخصوصا 
در ح��وزه اقتصادی حرکت می کنی��م و گام های جدی 

برمی داریم. 
وی با بیان اینکه ما چند رویکرد مشخص کرده ایم، بیان 
ک��رد: تحول در مجلس برای خدمتگ��زاری، اگر بخواهد 
اتفاق بیفتد، باید همراه با شفاف س��ازی، هوشمندسازی، 
کارآمدسازی و مردمی س��ازی)همراهی مردم در کارها( 
باش��د. من بند چهارم یعنی مردمی سازی را مهمتر می 

دانم البته این  موارد تقدم و تاخر ندارد 
و ه��ر چه��ار م��ورد باید با ه��م اتفاق 

بیفتد.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
من به ش��ما و ب��ه هم��ه جهادی ها و 
جوانان کشور و به همه مردمی که دل 
در گروی کش��ور عزیزمان دارند عرض 
می کنم که ما اگر موضوعات را مردمی 
نکنیم و مردم پای کار نباشند،مشکالت 
ح��ل نمی ش��ود؛ در آخرین مورد، کار 
مردم��ی در بحران کرون��ا را دیدیم که 
اگر مردم در بحران کنار ما نبودند و به صحنه نمی آمدند 
موضوع کرونا جمع نمی شد. اگر مردم در جنگ در دفاع 
مقدس حضور نداشتند، موفق به پیروزی و این همه عزت 
و افتخار نمی شدیم. امروز هم در بحث اقتصاد و مشکالت 
اقتصادی  باید مردم به خصوص جوانان و جوانان جهادی 

ما پیش قراوالن و پیشاهنگان باشند. 
وی گفت:این نگاه و باور ماست و من دست نیاز به سمت 
یکایک ش��ما دراز می کنم، اگر یک روز در یک مسجد و 
در یک ق��رارگاه و در یک نقطه بودیم، امروز این فرصت 
را داریم تا بس��یار س��ازمان یافته و سیستماتیک و کامال 
ب��ا روحیه ب��ا محبت و با گذش��ت و مجاهدانه برای حل 
مشکالت مردم از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم. 
مهم ترین بحث من با ش��ما عزیزان همین بود و مطمئن 
باش��ید که در پیش روی ما، حرکتی ک��ه مجلس انجام 
خواه��د داد با همراهی و همکاری همه نمایندگان مردم 
از اقصی نقاط کش��ور وحتما باکمک بخش های دولتی و 
حتما با کم��ک مردم و بخش های خصوص��ی و حتما با 
همه تش��کل های مردمی اس��ت که وجود دارند.ما با هم 
ب��ه گونه ای حرکت خواهیم کرد تا با تالش و پش��تکار و 
فعالیت مش��کالتی ک��ه امروز مردم عزیزم��ان از آن رنج 
می برند،برط��رف ش��ود. ما مدی��ران خجال��ت زده مردم 
عزیزمان هستیم. ان شاءاهلل با تالش و پشتکار، مشکالت 

برطرف خواهد شد.  جهان نیوز

توضیحات کمالوندی درباره حادثه نطنز

خللی در روند غنی سازی 
تاسیسات نطنز نداریم

 س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی گف��ت: در حال 
حاضر در روند تولید و غنی سازی اورانیوم در نظنز 
هیچ گونه خللی وارد نش��ده و س��ایت م��ا به مانند 
گذش��ته در حال انجام وظایف خود اس��ت. بهروز 
کمالوندی سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی در باره 
حادث��ه رخ داده در تاسیس��ات غنی س��ازی نظنز، 
اظهار داش��ت: حادثه ای را در این سایت در بامداد 
روز پنجش��نبه داشتیم که یکی از سوله های ما که 

در فضای باز است، دچار حادثه شد.
وی ادامه داد: این س��وله فاقد مواد هسته ای بوده و 
آلودگی هم وجود ندارد. ما در حال بررس��ی دقیق 
علت حادثه هستیم و تیم های کارشناسی در محل 
حض��ور دارن��د. ش��خص علی اکبر صالح��ی رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی نیز در مح��ل حضور یافت و 
دوس��تان و هم��کاران ما در حال بررس��ی موضوع 
هستند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: 
اطالعات بیش��تری که در مورد این حادثه به دست 
بیاوریم،  آن را اعالم می کنیم. کمالوندی در پاس��خ 
به س��والی در زمین��ه تلفات جانی ای��ن حادثه نیز 
گف��ت: همانطور که پیش  از ای��ن نیز عرض کردم، 
بخ��ش حادثه دیده غیرفعال ب��وده و به لحاظ مواد 
رادیواکتی��وی نیز هیچ گون��ه آلودگی وجود ندارد و 
برخی ش��ایعات مطرح ش��ده، مربوط ب��ه تبلیغات 

سویی است که از سوی معاندین منتشر می شود.
وی افزود: از لحاظ نیروی انس��انی نیز محل حادثه 
دیده کامال تخلیه بوده و کسی در آنجا نبوده است 
و در پی آن خوش��بختانه هیچگونه تلفات انس��انی 
نداش��ته ایم. البته بای��د بگویم که خس��ارات مالی 
داشته ایم که در حال ارزیابی آن هستیم. سخنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ای��ن نکته را نیز 
بای��د بیفزایم ک��ه در حال حاض��ر در روند تولید و 
غنی س��ازی اورانیوم هیچ گونه خللی وارد نش��ده و 
س��ایت ما به مانند گذش��ته در حال انجام وظایف 

خود است.  شبکه خبر

وزی��ر دفاع گف��ت: نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی 
هرگون��ه حرکت مذبوحانه دش��من را مقتدرانه و آگاهانه 
رصد و پاس��خ خواهن��د داد. وزیر دفاع و رئیس س��ازمان 
عقیدتی سیاس��ی وزارت دفاع همزمان با "گرامیداش��ت 
چهلمین س��الگرد دفاع مقدس" با حضور در منزل شهید 
سرلشکر سید موسی نامجو با خانواده ی این شهید دیدار 

و گفتگو کرد.
امیر س��رتیپ حاتمی در این دیدار با گرامیداش��ت یاد و 
خاط��ره دالورمردی ها و رش��ادت های مخلصانه ش��هید 
سرلشکر سید موس��ی نامجو- وزیر اسبق دفاع و نماینده 
حضرت امام)ره( در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده 
افسری، نقش و تفکر انقالبی این شهید عزیز را در آغازین 
روزهای دفاع مقدس بی بدیل و تعیین کننده دانس��ت و 
افزود: در روزها و ساعات ابتدایی تهاجم همه جانبه رژیم 
بعثی عراق به ایران اس��المی شهید سید موسی نامجو در 
کسوت فرمانده دانش��کده افسری نیروی زمینی ارتش با 
درک دقیق و صحیح از ابعاد تهاجم گس��ترده  اس��تکبار 
با محوریت ارتش بعث عراق به میهن اس��المی با بس��یج 
و اعزام دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانش��کده افسری 
به مناطق عملیاتی به ویژه اهواز نقش تعیین کننده ای در 
س��د کردن تهاجم دشمن به ایران اسالمی و تبیین تفکر 
"ارت��ش انقالبی" و "مقاومت همه جانب��ه" ایفا کرد. وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح شهید سرلشکر سید 
موس��ی نامجو را فرماندهی متدین، متعهد و والیتمدار و 
شاگرد مکتب امام )ره ( برشمرد که عشق و عالقه وافرش 
به امام و مقتدایش حضرت امام خمینی )رضوان اهلل تعالی 
علی��ه( منجر به ارتباطی عمیق بی��ن وی و امام راحل در 
قبل از پیروزی انقالب شده بود و بر همین اساس حضرت 
امام)ره( با اعتماد راس��خ به ش��خصیت  مومن و انقالبی 
این شهید س��رافراز طی حکمی وی را به سمت نماینده 
خود در شورای عالی دفاع منصوب کرد. وی نقش شهید 
سرلشکر س��ید موسی نامجو در سمت فرمانده  دانشکده 

افسری و در تربیت افسران مومن، انقالبی، شجاع، شهادت 
طل��ب را در آن مقطع زمانی حس��اس ، مح��وری و فوق 
العاده دانست و تصریح کرد: بن مایه و ریشه های "ارتش 
انقالبی" آن روزها ش��کل گرفت و عمده فرماندهان امروز 
ارتش جمهوری اسالمی و شهدای واال مقام ارتش، دانش 
آموخته مکتب ش��هید سرلشکر سید موسی نامجو بودند 
که برخی امروز در مش��اغل حس��اس و در ت��راز انقالب 

اسالمی در حال خدمت به ایران اسالمی اند.
امیر س��رتیپ حاتمی دوران وزارت دفاع ش��هید نامجو را 
از برجس��ته ترین دوران تاریخی وزارت دفاع برش��مرد و 
خاطرنشان کرد: شهید نامجو به ماموریت خطیر خود در 
وزارت دفاع به چش��م تکلیف و مسئولیتی الهی و فرصتی 
مغتن��م در تالش برای رفع وابس��تگی ها از نظام س��لطه 
می نگریست و در صدد بنیانگذاری "صنعت دفاعی نوین" 
با بهره گیری از توانمندی ها، تخصص ها و نیروهای جوان 
بومی بود. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشرفت 
های ام��روز صنعت دفاعی را مرهون تفکر الهی و انقالبی 
سه وزیر دفاع  شهید سرلشکر نامجو، چمران و فکوری و 
هزار ش��هید صنعت دفاعی دانس��ت که توانستند صنعت 
دفاعی کش��ور را با نگاه راهبردی )م��ا می توانیم( به اوج 

پیشرفت و بالندگی و اقتدار برسانند.
وی با اشاره  به تحرکات گسترده  و مذبوحانه آمریکایی ها 
در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای 
ایج��اد نارضایتی عمومی و شکس��ت مقاومت ملت بزرگ 
ایران  افزود: آمریکایی ها قطعا این بار نیز همچون گذشته 
از مل��ت بزرگ ایران اس��المی شکس��ت خواهند خورد و 
نیروهای  مس��لح جمهوری اس��المی با هدایت های مقام 
معظ��م فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مد ظله 
العالی( بعنوان ید واحده "تولید قدرت" و اقتدار و دفاع  از 
کیان نظام  اس��المی، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را 

مقتدرانه و آگاهانه رصد و پاسخ خواهند داد. 
 روابط عمومی وزارت دفاع

بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف 
اس��المی در واکنش به نام��ه اخیر محمد 
موس��وی خوئینی ها تصریح کرد که وی با 
این نامه آخرین میخ را به تابوت اصالحات 

و چهره سیاسی خود کوبید.
بس��یج دانش��جویی دانش��کده الهی��ات و 
معارف اس��المی درپی نامه محمد موسوی 
خوئینی ها ب��ه رهبر انقالب نامه ای خطاب 

به وی منتشر کرد.
متن نامه بسیج دانشجویی دانشکده الهیات 

و معارف اسالمی به شرح ذیل است:
محضر پ��در معن��وی جری��ان اصالحات، 

جناب محمد موسوی خوئینی ها
با سالم؛   

به عنوان ش��اگردان عالمه شهید مطهری 
و ش��هید مفت��ح، مطالب��ی را در محض��ر 
ملت انقالبی ایران اس��المی به اس��تحضار 
جنابعالی می رسانیم، به امید آن که درنگ 
ش��ود و مایه خیر ملت، کشور و جمهوری 

اسالمی باشد. 
اخی��را از بی اعتق��ادی و بی اعتم��ادی به 
مدیری��ت کالن و مدی��ران کش��ور گل��ه 
کرده اید، خدمتت��ان عارضم که بله، مردم 
صبور ایران نس��بت به موارد مطروحه گله 
دارن��د اما مقصر اوضاع فعلی را حضرتعالی 

و جریان منصوب به شما می دانند. 
عام��ل ت��ورم و کاه��ش درآم��د اقش��ار، 
بی عدالتی  و مش��کالت اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی حضراتی بودند که از سیاس��ت 
های درهای باز، اقتصاد باز، بازار باز، س��ند 
فرهنگی۲۰3۰ و برجام حمایت می کردند 
که الحق و االنصاف فرجامش را هم دیدند!  
حضرتعال��ی گفته ای��د این اوض��اع معلول 
تصمیم��ات مدیرانی که می آیند و می روند 
نیس��ت! پس چگونه اس��ت که در هنگام 
انتخابات جامه می دری��د تا به مصدر امور 
تکیه زنید؟!  شما و جریان منصوب به شما 
برای بازسازی چهره خود میان مردم پروژه 
عب��ور از نظ��ام و رهبری را کلی��د زده اید، 
خدمتتان عارضم که حنای ش��ما نزد ملت 
دیگر رنگی ندارد، چرا که ملت فهیم ایران 

متوجه نفاق امثال شما شده اند.
جنابعال��ی و جریان منس��وب به ش��ما به 
جای عذرخواهی از مردم ایران دس��ت به 
فرافکنی سیاسی می زند و دیگران را مقصر 
جلوه می دهد و خیال می کند مردم یادشان 
رفته که به روزگار انتخابات می گفتید اگر 

ما بیاییم چنین و چنان می کنیم. 
شخص اول مدیریت اجرایی کشور، کسی 
است که با حمایت شما رئیس جمهور شده 

اس��ت، به ج��ای گله از رهب��ری که صرفا 
سیاس��ت های کلی را تبیی��ن می کند، از 
ش��خص اول مدیریت اجرای��ی گله کنید 
که برخالف سیاست های کلی عمل  کرده 
و اقدامات فراقانون��ی متعددی انجام داده 
اس��ت. عالوه ب��ر آنچه بیان ش��د، آنچه از 
مطالعه تاری��خ انقالب اس��المی دریافتیم 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه رفت��ار و کردار 
حضرات��ی چ��ون ش��ما باعث ش��ده نظام 

اسالمی در میان باور مردم آسیب ببیند.
چرا که در روزگاری که امام راحل از مبارزه 
فرهنگی و ُمصلحانه س��خن می گفت، شما 
از مبارزه مس��لحانه س��خن می گفتید و از 
مجاهدی��ن خل��ق حمای��ت می کردی��د و 
چه بسا استادان ش��هید ما عالمه مطهری 
و مفتح در برابر انحرافات شما ایستادند اما 
با شست وشوی مغزی عده ای جوان خام و 
تطبیق آیه »و یصدون عن س��بیل اهلل« بر 
استاد مطهری در جلسه تفسیر قرآن خود، 
ش��اگردانتان را تحریک به ترور استادان ما 
کردید و م��ا هنوز این ماج��را را فراموش 
نکرده ایم و از خون آن ها نخواهیم گذشت 
و تاج��ان در بدن داریم راه ش��ان را ادامه 
خواهی��م داد و در برابر انحرافات جنابعالی 

خواهیم ایستاد. 
چ��ه آن روزه��ا که بدون مش��ورت با امام 
راح��ل س��فارت نوردی می کردی��د و برای 
انق��الب هزینه می تراش��یدید و حتی بعد 
از تسخیر سفارت، اس��ناد جاسوسی را به 
صورت س��لیقه ای منتش��ر می کردید و به 
جهت کینه ای که از شهید بهشتی داشتید 
به دنبال مدرک تراشی علیه ایشان بودید تا 
ایشان را نفوذی جلوه دهید و چه امروز که 
به دنبال هزینه کردِن رهبری نظام به پای 

اشتباهات هم تیمی هایتان هستید!
و چ��ه آن روزها که در مصدر دادس��تانی 

پرونده تروریست های دفتر نخست وزیری 
را مختومه اعالم کردید.    

و چه بعد از رحلت امام )ره( که در س��ایه 
نبودشان به کاخ های مصادره شده پهلوی 

کوچ کردید. 
و چ��ه آن روز که ب��ه گفته مرحوم حجت 
االس��الم اکبر هاشمی رفس��نجانی از رهبر 
انق��الب کین��ه ب��ه دل گرفتید ک��ه چرا 
حضرتعالی را رئیس قوه قضائیه نکرده است 
و یا در مرکز تحقیقات استراتژیک به ۵۰۰ 
نفر از نزدی��کان خود ب��ورس تحصیل در 
آمریکا و اروپا اعطا کردید تا بعدها بیایند و 
نظام جمهوری اسالمی را استحاله کنند. 

و چه در س��ال ۱3۷۸ که به دروغ و انتشار 
نام��ه محرمان��ه وزارت اطالع��ات فتنه و 
آشوب به پا کردید و دانشگاه ما را به خون 
کشیدید و ما از خون عزیزان هم دانشگاهی 
خ��ود که ب��ه واس��طه فتنه ش��ما مرحوم 
ش��دند، نخواهی��م گذش��ت و یا در س��ال 
۱3۸۸ که همانند نوس��تراداموس از ماه ها 
قبل پیش بینی کردی��د در انتخابات تقلب 
می ش��ود و یا اخیرا که در حافظه تاریخی 
مردم کامال روشن است که از رحم اجاره ای 
در انتخاب��ات ۱3۹۲ رونمایی کردید و در 
انتخاب��ات ۱3۹۴ و ۱3۹۶ تَکرار کردید و 

فاجعه آفریدید. 
موس��وی خوئینی ها  جن��اب  آخ��ر  در  و 
ش��ما با این نامه اخی��ر، آخرین میخ را به 
تاب��وت اصالح��ات و چهره سیاس��ی خود 
کوبیدی��د. لطفا بروید اس��تغفار کنید و از 
ملت ش��ریف ایران و مق��ام معظم رهبری 
طل��ب عفو و بخش��ش نمایید و من بعد در 
امورسیاس��ی دخالت نکنید، چرا که ملت 
مومن و انقالبی ایران طلحه و زبیر دیگری 
را تحم��ل نخواهند ک��رد ک��ه جملی دیگر 

بیافرینند.  فارس

قالیباف:

ما مدیران خجالت زده مردم هستیم
امیر حاتمی: 

نیروهای مسلح هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن را 
پاسخ خواهند داد

جناب موسوی خوئینی ها! آخرین میخ را به تابوت اصالحات کوبیدید


