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  گزارش  2

اگر ايران انتقام نگيرد
بايد منتظر چه باشد؟ 

روز جمعه 8 آذر 1399 ساعت 14:30 محس��ن فخري زاده دانشمند 
ارشد هسته اي و دفاعي و رئيس سازمان پژوهش و نوآوري هاي دفاعي 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در منطقه آبسرد دماوند به نحو 
بي سابقه اي ترورشد و به شهادت رسيد. طبق گزارش ها و شواهد قطعي، 
رژيم صهيونيستي عامل اين اقدام تروريستي بوده است. به گفته دريادار 
شمخاني، دبير شوراي امنيت ملي، رژيم صهيونيستي 20 سال بود كه 
به دنبال ترور شهيد فخري زاده بوده است. نتانياهو نيز در سال 2018 
صراحتاً از شهيد فخري زاده نام برده بود. نكته مهم اينكه در اين عمليات 
تروريستي از تجهيزات الكترونيكي شناسايي و شليك مسلسل ساخت 
اسرائيل استفاده شده اس��ت، ضمن اينكه پس از اين ترور كه مقامات 
اسرائيلي با شادماني از آن اس��تقبال كردند، برخي از تحليلگران اين 
رژيم صراحتاً از گسترش دامنه اين گونه اقدامات در آينده نزديك خبر 
داده اند. اين مس��ئله با توجه به همس��ويي كامل دولت ترامپ با رژيم 
صهيونيستي و اينكه كمتر از دو ماه تا پايان زمامداري دونالد ترامپ باقي 
مانده، به مثابه زنگ خطر و هشداري جدي براي جمهوري اسالمي ايران 
و مقامات اطالعاتي و امنيتي آن محسوب مي شود. رژيم صهيونيستي 
قباًل يعني از سال 1388 تا سال1390پنج نفر از دانشمندان هسته اي 

ايران را در عمليات های مختلف تروريستي به شهادت رسانده بود. 
پس از اين ت��رور ناجوانمردانه ش��اهد دو نوع واكنش كلي در س��طح 
جامعه، تحليلگران، مسئوالن و مقامات كشور بوده ايم. برخي با توجه 
به نزديكي و همسويي كامل ترامپ با تل آويو بر اين گمان هستند كه 
هر گونه اقدام انتقامي متقابل در اين برهه زماني با توجه به وعده هاي 
جو بايدن و تيم وي مبني بر بازگشت به برجام به نوعي به منزله افتادن 
در دام صهيونيست ها و امريكا اس��ت كه خواهان اقدام نسنجيده اي از 
جانب تهران هستند تا به اين بهانه اقدامات نظامي را عليه ايران به ويژه 
تأسيسات هس��ته اي آن انجام دهند و در عين حال با افزايش تنش ها 
هر گونه چش��م انداز براي بازگش��ت دولت بايدن به برجام را كه رژيم 
صهيونيستي و به ويژه بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم مخالف 
سرسخت آن است، از ميان برود تا بدين ترتيب با افزايش فشارها عليه 

تهران، ايران را دچار انزواي منطقه اي و بين المللي نمايند. 
در مقابل عده اي ديگر بر اين باورند كه هر گونه تس��امح و سس��تي در 
نشان دادن واكنش سريع و مشخص ايران به اين اقدام تروريستي كه 
به اذعان سازمان ملل اقدامي غير قانوني و بر خالف منشور ملل متحد 
است، باعث جري تر شدن دشمن و تكرار اين گونه اقدامات خواهد شد. 
بنابراين بر اقدامات انتقامي سخت و سريع پافشاري مي كنند. از ديدگاه 
آنها، »تيم ترامپ و صهيونيست ها در حال پر كردن دست دولت بعدي 
امريكا هس��تند، چون بدنه امنيتي در امريكا جمهوريخواه و دموكرات 
ندارد. آنها دست از س��ر ايران بر نمي دارند مگر اينكه دستشان كوتاه 
شود.« بنابراين معتقدند كه تأثير بر سياست دولت بايدن فقط با توليد 
قدرت و نه با ايستادن و تماشا كردن امكان پذير است. اين گروه معتقدند 
كه خطرناك تر از عمليات ترور  و خرابكاري، محاسباتي است كه دشمن 
در ذهن دارد. بنابراين بايد اين محاسبات را بر هم ريخت. از ديدگاه آنها 
مسئله اين اس��ت كه متغير هايي مانند احياي توازن راهبردي، ايجاد 
بازدارندگي، ترسيم مجدد قواعد بازي و جابه جايي خطوط قرمز و اساساً 

روند راهبردي بايد دستخوش تغيير شود. 
چند نكته در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. نخست اينكه اصل 
اقدامات انتقامي و پاسخ مؤثر به اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيستي 
مسئله اي اس��ت كه همگان بر آن اتفاق نظر دارند. دوم اينكه اقدامات 
متقابل براي اينكه تأثير بازدارنده داشته باش��ند بايد متضمن رعايت 
چند عامل باش��د. عامل اول نمايش قدرت به گونه اي است كه دشمن 
به آن پي ببرد. عامل دوم اين است كه دشمن توانايي ايران براي وارد 
آوردن ضربات متقابل را باور داشته باشد. سوم اجرايي كردن وعده هاي 
تهديد آميزي اس��ت كه از جانب اي��ران داده شده اس��ت. اين اقدامات 
مي تواند در سطوح مختلف و در عرصه اي متفاوت رخ دهد. در يك سال 
اخير وقايع ناگواري مانند ترور س��ردار سليماني به دست امريكايي ها، 
انفجار در تأسيسات هس��ته اي نطنز و ترور شهيد فخري زاده به دست 
رژيم صهيونيس��تي رخ داده و ايران ه��ر بار وعده اقدامات س��خت را 
داده است. مسلماً اگر اقدامات مش��خصي در اين زمينه صورت نگيرد، 
اساس��اً دش��من اعم از امريكا و اس��رائيل براي تهديدات ايران ارزش 
چنداني قائل نش��ده و بايد منتظر وارد آوردن ضربات ديگري از جانب 
آنها بود. البته همان گونه كه سردار س��المي، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي روز دوشنبه در مراسم تشييع پيكر شهيد فخري زاده 
گفت، ايران خود در باره زمان و نح��وه اجراي اقدامات انتقامي تصميم 

خواهد گرفت. 
نكته مهم اين است كه مسئله خطرناك تر از عمليات ترور  و خرابكاري 
رژيم صهيونيس��تي، محاسباتي اس��ت كه دش��من اعم از اسرائيل و 
امريكا در ذهن دارن��د. بنابراين اقدامات انتقامي اي��ران بايد به نحوي 
باش��د كه دش��من را ناچار به محاس��به مجدد درباره هزين��ه و فايده 
اقداماتش نمايد. اين امر با اقدامات عادي ميسر نيست. در واقع خروج از 
»محاسبه پذيري« و قابل پيش بيني بودن اقدامات ايران، مهم ترين گام 
راهبردي است كه بايد برداشته شود و دشمن بايد با ضربات مختلفي در 

مكان ها و مواقعي مواجه شود كه انتظار آن را نداشته است.
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 آغاز دور چهارم مذاكرات كميته قانون اساسي سوريه 
دور چهارم مذاكرات قانون اساسي سوريه تحت نظارت سازمان ملل از 

روز گذشته آغاز شد و قرار است تا روز شنبه ادامه يابد. 
فرستاده سازمان ملل به سوريه در ژنو قبل از آغاز مذاكرات گفت: دور 
چهارم روز دوشنبه آغاز شد و قرار است دور پنجم اگر به دليل كرونا به 

تأخير نيفتد، ژانويه برگزار شود. 
به گزارش آناتولي، گي ير پدرسن، در كنفرانس مطبوعاتي در مقر دفتر 
سازمان ملل گفت: تاريخ نهايي و جدول زماني واضحي براي مذاكرات 

كميته قانون اساسي سوريه وجود ندارد. 
وي گفت كه قبل از آغاز دور چهارم مذاكرات سفري به منطقه داشته 
كه هدف آن پيشرفت در كميته قانون اساس��ي سوريه است. وي ابراز 

اميدواري كرد كه مذاكرات چهارم مفيد و فراگير باشد. 
-----------------------------------------------------

 سركيسيان عليه پاشينيان
»رئيس جمهور ارمنستان در ادامه تحركاتش براي استعفاي نخست وزير 
اين كشور به دنبال توافق او با جمهوري آذربايجان درباره توقف جنگ بر 
سر منطقه قره باغ، اين بار در جريان سفرش به مسكو، خواستار استعفاي 
كابينه ارمنستان شد.« »آرمن سركيس��يان« در ديدار با ارمني هاي 
مهاجر در مسكو گفت: »در هر كشوري كه در آن چنين فاجعه بزرگي 
اتفاق مي افتد، راهكاري وجود دارد و آن اين است كه دولتي كه كار را 
به چنين فاجعه اي كش��اند، بايد كنار برود.« وي ضمن تأكيد بر لزوم 
تش��كيل يك دولت وحدت ملي و موقت ترجيحاً تكنوكرات خواستار 
برگزاري همه پرسي در اين كشور به منظور »اصالح قانون اساسي« آن 
هم قبل از انتخابات زودرس شد و در توضيح چرايي لزوم اين امر با بيان 
اينكه نخست وزير نبايد به تنهايي تصميمات مهم كشور را اتخاذ كند، 
گفت: »قانون اساسي در كشور ما اصاًل متوازن نيست. بايد توازني بين 
پارلمان، دولت)كابينه( و رياست جمهوري باشد، بايد با رأي مستقيم 

مردم انتخاب شود نه اينكه پارلمان او را انتخاب كند.«

پای »اف بی آی« 
به تقلب انتخاباتی امريکا باز شد

رئيس جمه�ور امري�کا ول ك�ن ماجرا نيس�ت و گفت�ه كه قصد 
دارد از 125 درص�د انرژی اش ب�رای اثبات تقل�ب در انتخابات 
اس�تفاده كند. ترام�پ، دفتر ف�درال امري�کا را هم ب�ه چالش 
كشيده و از اف بی آی و وزارت دادگس�تری امريکا دعوت كرده 
درباره تقل�ب تحقي�ق و تفحص كنن�د. موضوعی ك�ه واكنش 
اف بی آی را در پی داش�ته اس�ت: »م�دارک تقل�ب را بدهيد.«
ش��ماری از نزديكان دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا می گويند 
»دفتر تحقيقات فدرال« )اف بی آی( از آنها خواس��ته شواهد مربوط 
به ادعای تقل��ب در انتخاب��ات را ارائه دهند. به نوش��ته خبرگزاری 
»اس��پوتنيك«، مت برينارد، تحليلگر آماری ستاد انتخاباتی ترامپ 
در س��ال 201۶ كه مدعی تقلب در انتخابات امسال است در پيامی 
توئيتری نوش��ت: »اف بی آی به صورت فعاالنه و مستقيماً از »پروژه 
صحت هويت رأی دهندگان« درخواس��ت كرده كه يافته های خود 
را درباره برگه ه��ای رأی غيرقانونی ارائه كنند.« او نوش��ت: »تا روز 
سه شنبه، تمامی داده ها شامل اس��امی، آدرس ها، شماره تلفن ها و 
غيره را به اين آژان��س تحويل خواهيم داد. درخواس��ت اف بی آی از 
تيم ترامپ برای ارائه ش��واهد بعد از آن پيش كشيده شد كه ترامپ 
روز يك شنبه در اولين مصاحبه خود پس از انتخابات گفت: »اگر در 
اف بی آی يا وزارت دادگستری باش��يد، اين بزرگ ترين چيزی است 
كه بايد در موردش تحقيق كنيد. آنها كجا هس��تند، من كه چيزی 
نديده ام.« رئيس جمهور امريكا كه ب��ا فاكس نيوز گفت وگو می كرد، 
گفته اس��ت قصد دارد از 125 درصد انرژی اش برای اثبات تقلب در 
انتخابات اين كشور استفاده كند. در حالی كه اكثر دادخواست های 
ترامپ و تي��م او در ايالت های مختلف درباره تقل��ب در انتخابات رد 
شده، اما او در گفت وگويي 45 دقيقه ای با فاكس نيوز بار ديگر ادعا كرد 
كه تقلب بسيار گسترده ای در انتخابات امريكا صورت گرفته است. 
دونالد ترامپ گفت: »اين تقلب كامل است و اينكه چطور اف بی آی و 
وزارت دادگستری اجازه دادند كه مردم از زير بار آن شانه خالی كنند، 
باور نكردنی است. نمی دانم شايد خودشان دست دارند. اين انتخابات 

متقلبانه بود، اين انتخابات يك تقلب محض بود.«
 تيم زنانه بايدن 

دفتر نام��زد حزب دموك��رات خبر داد ك��ه جو بايدن روز دوش��نبه 
نخستين گزارش اطالعاتی رياست جمهوری را دريافت خواهد كرد؛ 
موضوعی كه نشان می دهد ترامپ به رغم ادعای تقلب، زير بار انتقال 
قدرت رفته است. جو بايدن همچنين يك شنبه شب  دستياران ارشد 
كمپين خودش را برای مناصب ارش��د در تيم مطبوعاتی كاخ سفيد 
برگزيد و برای اولين بار در تاريخ امريكا، كل كاركنان ارشد ارتباطی 
را زنان تشكيل می دهند. بايدن در بيانيه ای آورده است: »مفتخرم كه 
اولين تيم ارتباطاتی ارشد كاخ سفيد متش��كل از زنان را اعالم كنم. 
اين نيروهای باتجربه و واجد شرايط، ديدگاه های متنوعي نسبت به 
كارشان و تعهد مشترك برای بازس��ازی بهتر اين كشور دارند. كيت 
بدينگفيلد، س��خنگوی كمپين بايدن و معاون��ش كاماال هريس، به 
عنوان مدير ارتباطات كاخ سفيد خدمت خواهند كرد. او در زمانی كه 
بايدن، معاون رئيس جمهوری امريكا بود، مدير ارتباطات بايدن بود. 
سيمون سندرز، از مشاوران ارشد كمپين بايدن به عنوان سخنگوی 
ارشد كاماال هريس خدمت می كند. اليزابت الكساندر، سخنگوی بايدن 
در زمان حضور در دولت اوباما، به عنوان مدير ارتباطاتی جيل بايدن، 
بانوی اول آتی منصوب می شود. ديگر منصوبان شامل كارين ژان  پيير 
و اشلی اتين از مشاوران ارشد كمپين بايدن هستند. ژان پيير، از ديگر 
مقام های دوران اوباما، معاون مطبوعاتی اصلی می شود و اتين به عنوان 
مدير ارتباطات كاماال هريس خدمت می كند. پيلی توبر كه به عنوان 
مدير ارتباطات برای ائتالف های كمپين بايدن – هريس كار می كرد، 

به عنوان معاون مدير ارتباطات كاخ سفيد انتخاب شده است.

 استيصال گانتز 
كابينه  صهيونيست ها را به فروپاشي مي برد
رژي�م صهيونيس�تي ب�ا بحران ه�اي متع�ددي از جمل�ه 
همه گيري وي�روس »كوويد1۹«، رك�ود اقتص�ادي متعاقب آن 
و همچنين تظاهرات هاي پيوس�ته علي�ه »بنيامي�ن نتانياهو« 
نخس�ت وزير اين رژيم دس�ت به گريب�ان اس�ت، اختالفات در 
كابين�ه تل آوي�و نيز احتمال كش�يده ش�دن مجدد فلس�طين 
اش�غالي ب�ه انتخاب�ات سراس�ري را افزاي�ش داده اس�ت. 
 نشريه عبري زبان »معاريو« روز دوش��نبه به نقل از منابع نزديك به 
»بني گانتز« وزير جنگ رژيم صهيونيس��تي و نخست وزير بعدي در 
توافق كابينه چرخش��ي نوش��ت كه بحران در ائتالف كابينه شديداً 
باال گرفته و گانت��ز به طور روزافزوني از نتانياهو مس��تأصل و مأيوس 

شده است. 
 بر اين اس��اس، اين منابع از زبان گانتز در محافل خصوصي نقل قول 
كردند: »از اين بازي كه نتانياهو مرا به انجام آن مجبور مي كند، خسته 

شده ام و حالم ]از او[ به هم مي خورد!«
 به نوشته وبگاه »عاروتص شوع«، گانتز گفته است: »من وارد سياست 
شدم تا كمكي كنم، نه اينكه زجر بكش��م. احساس مي كنم كه دائماً 
بايد كارهايي را ك��ه نتانياهو و افرادش س��عي مي كنند انجام دهند، 
متوقف كنم. اما من براي متوقف كردن وارد سياست نشدم. من آمدم 
تا كارها را پيش ببرم.«  طب��ق گفته هاي منابع نزديك به وزير جنگ 
رژيم صهيونيستي، او معتقد اس��ت نتانياهو توافقات ائتالف كابينه را 
شكسته است.   اين منابع همچنين به معاريو گفتند كه از نظر گانتز 
انتخابات زودهنگام، اجتناب ناپذير است. از س��وي ديگر منابعي در 
حزب ليكود نيز مي گويند كه نتانياهو ب��راي برگزار كردن انتخابات 
زودهنگام بسيار جدي است.  نتانياهو و گانتز به عنوان رهبران دو سال 
گذشته بعد از برگزاري سه دور انتخابات و عدم توانايي دولت ائتالفي 
تشكيل دادند.   تداوم اختالف نظر حزب آبي وسفيد با حزب ليكود بر 
سر اليحه بودجه، باعث شده نتانياهو جداً به فكر منحل كردن كابينه 
و برگزاري انتخابات زودهنگام بيفتد. حزب ليكود بودجه اي يكساله و 
با فراگيري كمتري را پيشنهاد داده اما حزب آبي وسفيد تأكيد مي كند 

اليحه بودجه بايد دو ساله و مطابق توافقات كابينه تنظيم شود. 
 چندي پيش شبكه 13 تلويزيون رژيم صهيونيستي گزارش داد كه 
معتمدان گانتز و اعضاي پارلماني حزب آبي وسفيد به دنبال تصويب 
طرحي هستند كه مانع از حضور دوباره نتانياهو در انتخابات سراسري 

آينده در فلسطين اشغالي به دليل پرونده هاي فساد مي شود. 
اما خبر ديگري كه به روشني از خستگي و وادادن گانتز در برابر نتانياهو 
حكايت دارد، دس��تور تعليق تحقيقات درباره اتهام فساد نتانياهو در 

پرونده خريد زيردريايي هاي آلمان توسط گانتز است.
وزارت جنگ رژيم صهيونيستي هفته گذشته كميته تحقيقاتي را براي 
بررسي اين پرونده تشكيل داده بود كه موجب وخامت تنش ها ميان 
گانتز و نتانياهو شد.  نتانياهو اعالم كرده بود هدف كميته »شرم آوري« 
كه گانتز تش��كيل داده، جمع كردن آرا براي انتخابات آتي است.  از 
جمله كساني كه در اين پرونده متهم هستند، ديويد شمرون، وكيل 

نتانياهو است كه به پولشويي در اين پرونده متهم شده است. 
گانتز در توجيه دستور تعليق خود گفته اين كميته منتظر چراغ سبز 
مندلبليت براي شروع فعاليتش است و تأكيد كرد كه فعاليت كميته 
وزارت دفاع با دستور دادستان كل همسو خواهد بود تا تداخلي با روند 

تحقيقات دادستاني در مورد فساد نتانياهو پيش نيايد. 

روزهای وحشت تل آويو از انتقام ايران
دستور آماده باش به سفارتخانه هاي رژيم صهيونيستي صادر شد، سفر اسرائيلي ها به بحرين و امارات محدود شد

 و كارشناسان اسرائيلي انتقام تهران را قطعي مي دانند

دكترسيدرضاميرطاهر

رژيم صهيونيستي    گزارش  یک
در عين حال كه از 
پذيرش مسئوليت ترور دانشمند هسته اي ايران 
سر باز مي زند، اما با افشاي نشانه هايي از نقش اين 
رژي�م در اق�دام تروريس�تي اخي�ر و دريافت 
پالس هايي از ايران درباره انتقام، سفارتخانه هاي 
خ�ود را ب�ه حال�ت آماده ب�اش درآورده و ب�ه 
 ش�هروندان خود هم درباره س�فر ب�ه امارات و
 بحرين هشدار داده است. رسانه هاي وابسته به 
 صهيونيس�ت ها هم تأكيد دارند ك�ه ايران اين
گذاش�ت.  نخواه�د  بي پاس�خ  را  اق�دام   
تل آويو با تصور اينكه ايران ب��ا همه گيري ويروس 
كرونا دست به گريبان اس��ت و در آستانه روي كار 
آمدن دولتي دموكرات در امريكا كه امكان مذاكره را 
فراهم كند، به ترور شهيد محسن فخري زاده، رئيس 
س��ازمان پژوهش و ن��وآوري وزارت دفاع، واكنش 
نشان نخواهد داد، وارد بازي خطرناك ترور شد.   با 
اين حال همه ش��واهد و قرائن نشان مي دهد ميان 
مقام هاي بلندپاي��ه ايراني درباره لزوم پاس��خ هم 
وزن و ج��دي به رژيم صهيونيس��تي اجماع وجود 
دارد. محمد جواد ظريف، وزير ام��ور خارجه ايران 
كه معموالً نگران بر هم خ��وردن فضاي مذاكرات 
است، در شبكه اجتماعي توئيتر بر لزوم واكنش به 
اين اقدام تروريستي سخن گفته است: »بدون شك 
حمله تروريستي به دانش��مند ما توسط يك رژيم 
تروريست طراحي و برنامه ريزي و توسط همدستان 
جنايتكار آن اجرا شده است. شرم آور است كه برخي 
از ايستادن در برابر تروريسم خودداري كرده و خود 
را پشت دعوت به »خويشتنداري« پنهان مي كنند. 

بي كيفر گذاشتن، به جسورتر شدن رژيم تروريستي 
منجر مي شود كه تجاوزگري در ذات آن است. «

ديروز  هم كاظم غريب  آبادي، نماينده ايران در آژانس 
در نامه اي به مدير اجرايي دفتر مقابله با جرم ملل 
متحد ضمن محكوم كردن ترور شهيد فخري زاده 
اعالم كرد: »ايران حق ذاتي دفاع از خود را براي اتخاذ 
تمامي اقدامات الزم در پاسخ به اين حمله تروريستي 
و هرگونه اقدامات متخلفانه ديگر، مطابق منشور ملل 

و حقوق بين الملل محفوظ مي دارد. «
اين اقدام تروريستي محكوميت گسترده جهاني را به 
دنبال داشت، در تازه ترين واكنش ها لبنان، سوئيس، 
افغانستان، اردن، امارات، چين و نخجوان اين اقدام 

تروريستي را محكوم كرده اند. 
  آماده انتقام ايران باشيد

با گذشت زمان شواهدي آشكار از دست داشتن رژيم 
اسرائيل در حمله تروريستي اخير منتشر مي شود. 
روز دوشنبه يك منبع آگاه با اشاره به دست داشتن 
صهيونيست ها در ترور شهيد فخري زاده به شبكه 
خبري پرس تي وي گفت كه اسلحه استفاده شده در 
اين ترور ساخت اسرائيل است كه از طريق ماهواره 
كنترل مي ش��ود. همزمان س��فارتخانه هاي رژيم 
صهيونيستي به حال آماده باش كامل درآمده اند. الون 
آشپز، مدير كل وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در 
پيامي تلگرافي به تمامي نماين��دگان اين رژيم در 
سراسر جهان گفت: »نمايندگان اسرائيل در سراسر 
جهان بايد پس از تهديد ايران ب��ه انتقام گرفتن از 
ترور »محس��ن فخري زاده« دانش��مند هسته اي، 
احتياط بيشتري را به كار بندند. « رژيم صهيونيستي 
همچنين از بيم انتق��ام ايران به ش��هروندان خود 

گفته است كه به امارات و بحرين سفر نكنند. 
اين ترور در ش��رايطي صورت گرف��ت كه بنيامين 
نتانياهو و مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا اخيرا 
به عربستان س��فر كرده اند. از اين رو، گمانه زني ها 
درب��اره همراه��ي ري��اض در اين زمين��ه تقويت 
شده اس��ت. يكي از مس��ئوالن مركز صهيونيستي 
مطالعات خاورميانه و آفريقاي »دايان« بدون اينكه 
به جزئيات بيشتري اش��اره كند به اين نكته اكتفا 
كرد كه هماهنگي امنيتي ميان عربس��تان و رژيم 

صهيونيستي در زمينه حريم هوايي وجود دارد. 
  صداي انتقام در رسانه هاي صهيونيست 

با وجودي كه رژيم صهيونيستي تاكنون موضع گيري 
رسمي درباره اين اقدام تروريستي نداشته است، يكي 
از مقامات اين رژيم گف��ت، جهان بايد به دليل اين 
ترور از تل آويو تشكر كند. البته يوفال اشتاينتس، 
وزير كابينه نتانياهو تالش مي كند تا نش��ان دهد 
اين ترور نه تنها در راس��تاي اهداف اس��رائيل بلكه 
منطقه بوده اس��ت، اما رس��انه هاي وابسته به رژيم 
صهيونيستي با زير سؤال بردن پيامدهاي اين ترور، 
با اشاره به شخصيت علمي و جايگاه برجسته شهيد 
فخري زاده، موضوع انتقام را محور مطالب خود قرار 
دادند. يك منب��ع عالي رتبه اطالعات��ي به روزنامه 
معاريو گفت: »ترور دانشمند هس��ته اي ايران اوج 
اقدامات تخريبي اسرائيل در برنامه هسته اي ايران به 
شمار مي رود. « پايگاه اطالع رساني باهوزيت وابسته 
به ارتدوكس هاي راديكال در فلسطين اشغالي اعالم 
كرد: »تظاه��رات در تهران خواهان انتقام اس��ت، 

تل آويو به آتش كشيده خواهد شد. «
يوسي ملمان، تحليلگر امنيتي رژيم صهيونيستي 

كه دونالد ترامپ توئيت وي را درباره ترور ش��هيد 
فخري زاده به اشتراك گذارده بود، با حتمي دانستن 
پاس��خ ايران به اين اقدام تأكيد كرد معتقد اس��ت 
اقدام ايران كاماًل فكوران��ه خواهد بود تا بهانه اي به 
دس��ت دولت ترامپ در آس��تانه خروجش از كاخ 

سفيد ندهد. 
روزنام��ه هاآرت��ص نوش��ت كه ت��رور دانش��مند 
هس��ته اي ايران خطرات راهبردي بزرگي را براي 
اس��رائيل به همراه خواهد آورد. شبكه 7 تلويزيون 
رژيم صهيونيس��تي هم به نقل از ياكوب عميدور 
ژنرال س��ابق ارت��ش صهيونيس��تي هش��دار داد 
س��ال 2020 مي تواند پايان بدي براي اسرائيل به 
همراه داش��ته باش��د و تأكيد كرد تصور نمي كند 
فخري زاده جايگزيني نداشته باشد. ژنرال عاموس 
يادلين، رئيس اسبق سازمان اطالعات نظامي ارتش 
رژيم صهيونيستي هم گفت: »ايران سناريوي كاماًل 
مدوني درباره نحوه پاس��خ به حمالت احتمالي در 

اختيار دارد. «
  برنامه هسته اي متوقف نمي شود

روزنامه چايناديلي با اش��اره به ترور فخري زاده در 
شب سالگرد شهادت شهيد مجيد شهرياري ديگر 
دانش��مند هس��ته اي ايران، اين ترور را در تضاد با 
قوانين و هنجارهاي بين المللي و اقدامي جنايتكارانه 
و مجرمانه دانست و نوشت كه تا حدودي به همين 
دليل اس��ت كه تاكنون هيچ كس مس��ئوليت آن 
را برعهده نگرفته اس��ت. اين روزنام��ه درباره نقش 
صهيونيست ها هم نوشت كه فخري زاده براي مدتي 
در ليست س��ياه تل آويو قرار داشته است و بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي زماني در يك 
كنفرانس خبري از وي نام برده بود. چاينا ديلي نوشت، 
عوامل حمله تروريستي اخير در ايران همچنين بايد 
بدانند كه اينگونه ترورها در يك دهه گذشته برنامه 
هسته اي ايران را متوقف نكرده  و بسيار بعيد است در 

آينده نيز بتواند اين برنامه را متوقف كند. 
  تهران در دام واشنگتن و تل آويو نمي افتد

روزنامه رأي اليوم در يادداش��تي تأكي��د كرد كه 
سازمان تروريستي موس��اد تا كنون عمليات هاي 
مشابهي نيز انجام داده و پيش از اين در ترور چهار 
دانشمند شهيد ايراني نقش داشته و از تالش خود 
براي دس��تيابي به ديگر مهره هاي حساس و مهم 
دست بر نمي دارد و ممكن است در دوره باقيمانده از 
دولت ترامپ دست به عمليات هاي ديگري نيز بزند. 
اين روزنامه سپس به مسئله انتقام ايران پرداخت و 
نوشت كه انتقام سريع و اوليه بعيد نيست و چه بسا 
اهدافي در سرزمين اشغالي يا سفارت خانه هاي اين 
رژيم هدف قرار گيرند و اين ي��ك مقدمه اي براي 
انتقام بزرگ تر خواهد بود. رهبران ايران هرگز در دام 
امريكا و رژيم صهيونيستي نمي افتند و به دو علت به 
سرعت دست به عمليات اصلي انتقام نمي زنند؛ اول 
اينكه اينگونه عمليات نياز به زمان و افراد مناسب 
براي تضمين موفقيت آميز بودن دارد و دوم اينكه 
ايران آماده است خش��م خود را فروخورده و انتقام 
را به تأخير بيندازد؛ چراكه در مقابل آن دس��تاورد 

با ارزش تري نصيبش مي شود. 

اروپا از فروپاشي برجام وحشت دارد، نشانه هاي 
آن هم مختلف است. آخرين نش�انه آن دعوت 
ايران به خويش�تنداري در جريان ترور ش�هيد 
محس�ن فخري زاده، دانشمند هسته اي دفاعي 
ايران است. حاال شش مقام سابق اروپايي از جمله 
خاوير سوالنا كميسيونر سياست خارجي اسبق 
اروپا، در بيانيه اي از دولت هاي اروپايي خواسته اند 
با »جو بايدن« ب�ه عن�وان رئيس جمهور جديد 
امريکا هم�کاري و تعامل با اي�ران را احيا كنند. 
به گزارش فارس، ش��ش عضو ارش��د انديش��كده 
»ش��وراي روابط خارج��ي اروپا« ش��امل »خاوير 
س��والنا« كميس��يونر سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا در س��ال هاي 1999 تا 2009، »كارل بيلت« 
نخست وزير و وزير خارجه پيش��ين سوئد و رئيس 
كنوني هيئت مديره ش��وراي روابط خارجي اروپا، 
»آليس��تر برت« معاون پيش��ين بخش خاورميانه 
وزارت خارجه انگليس، »ولفگانگ ايشينگر« مدير 
كنفرانس امنيتي مونيخ و س��فير اس��بق آلمان در 
امريكا، »ژان ديويد لويت« س��فير اسبق فرانسه در 
امريكا و »آندرزج اولچوفسكي« وزير خارجه پيشين 
لهستان در بيانيه اي  مشترك خواستار »احياي تعامل 
ديپلماتيك با ايران« شدند. آنها نوشتند: »انتخاب جو 
بايدن، گشايشي براي تقويت روابط فراآتالنتيك در 
مسائل امنيتي حساس شامل ايران ايجاد مي كند. 
با توجه به كار سختي كه در چهار سال اخير جهت 
حفظ توافق هسته اي ايران )برجام( انجام شده است، 
دولت ه��اي اروپايي و اتحاديه اروپ��ا بايد هم اكنون 
صراحتاً از دولت آينده باي��دن و ايران بخواهند كه 
فوراً به پايبندي كامل به تواف��ق )برجام( برگردند. 
بازيگران اروپايي بايد فعاالنه و به روش��ي هماهنگ 
يك نقش��ه راه براي حمايت از اين تالش ترس��يم 
كنند«. به گفته آنها، »كارزار فشار حداكثري دولت 
ترامپ عليه ايران شكست خورده است؛ كارزاري كه 
در آن تحريم هاي بي سابقه  به صورت منفي بر زندگي 
مردم عادي ايران تأثير گذاشته است. ايران در پاسخ 
به اعمال مجدد تحريم اياالت متحده از سال 2018، 
فعاليت هاي هسته اي خودش را زياد كرده است و به 

جدا ش��دن از تعهدات برجام ادامه مي دهد. تهران 
همچنين در سراسر خاورميانه قدرت نمايي نظامي 
كرده اس��ت. زمان باقيمانده از دولت ترامپ، شايد 
با توجه به اقداماتش براي پيچيده كردن بازگشت 
بايدن به برجام، زماني پر آش��وب باش��د«. در ادامه 
بيانيه آمده است: »گزارش هاي اخير رسانه اي نشان 
مي دهد كه خطر تشديد تنش هاي نظامي بين اياالت 
متحده و ايران وجود دارد. دولت آينده بايدن ممكن 
اس��ت زماني كه وارد منصب بشود، با احياي شديد 
خصومت ها مواجه شود. به منظور ثبات خاورميانه 
حياتي اس��ت كه اياالت متحده و ايران فوراً تنش ها 
را كم و تعامل ديپلماتي��ك در طيفي از موضوعات 
مختلف را احيا كنند. اين اقدام بايد با جان بخشيدن 
به توافق هسته اي )برجام( شروع شود براي اينكه اين 
توافق يك توافق حياتي در موضوع عدم اشاعه است 
و سپس به سمت مجموعه گسترده اي از موضوعات 
حركت كنند؛ موضوعاتي كه بي ثباتي منطقه اي را 
دامن مي زنند و براي منافع اروپا، زيانبار هستند.« 
اين ش��ش نفر به طور تلويحي نقش حمايتي خود 
را از دولت روحاني در شش ماه پاياني آن بيان كرده 

و گفته اند: » دولت بايدن با حمايت اروپا مي تواند از 
سيگنال مثبت دولت روحاني بهره ببرد؛ دولتي كه 
در هش��ت ماه پاياني خود قرار دارد و از هدف اعالم 
شده بايدن براي برگشت به برجام و اعالم آمادگي 
براي »قدم برداشتن در مسير ديپلماسي« با ايران 
استقبال كرده است. براي دس��تيابي به اين هدف، 
دولت هاي اروپايي و اتحاديه اروپا هم اكنون بايد اين 

اقدامات زير را در اولويت قرار دهند. « 
 4 اولويت

س��والنا، بيلت، برت، ايشينگر، لويت و اولچوفسكي 
چهار اولوي��ت تعيين كرده ان��د. اول اينكه، آلمان و 
پادشاهي متحده )انگليس( بايد يك بيانيه عمومي 
مش��ترك صادر كنند و از دولت بايدن بخواهند به 
محض انجام مراس��م تحليف رس��ماً قصدش براي 
بازگش��ت دوباره به برجام را اعالم كن��د و در بيانيه 
خودشان از اياالت متحده و ايران بخواهند كه درباره 
اقدامات به منظور پايبندي دوباره هر دو كشور )به 
برجام( و سپس توس��عه دادن توافق موافقت كنند. 
دوم اينكه س��ه كش��ور اروپايي )فرانس��ه، آلمان و 
انگليس( بايد خواستار برگزاري جلسه كميسيون 

مش��ترك برجام تا قبل از 20 ژانويه )اول بهمن روز 
مراس��م تحليف رياس��ت جمهوري بعدي امريكا( 
شوند. آنها مي گويند كميسيون مشترك همچنين 
بايد از اياالت متحده بخواهد كه معافيت ها در زمينه 
همكاري در زمينه مصارف صلح آميز هسته اي را كه 
ترامپ آنها را لغو كرد، در اولين فرصت ممكن دوباره 
صادر كند تا بازگرداندن فعاليت هاي هسته اي ايران 
به عقب و نوسازي رآكتور آب سنگين اراك تسهيل 
شود. سوم اينكه االن تا 20 ژانويه سه كشور اروپايي 
و اتحاديه اروپا بايد يك نشس��ت در سطح مديركل 
سياسي با ايران برگزار كنند تا به طور شفاف مسير 
پيش روي ايران در زمينه معكوس كردن فعاليت هاي 
هسته  اي  شرح داده ش��ود. اروپايي ها بايد به ايران 
تأكيد كنند كه چني��ن اقدامات��ي، مؤلفه ضروري 
براي بازگش��ت كامل اياالت متحده ب��ه برجام در 
دولت بايدن خواهد بود. اين فرايند بايد شامل يك 
گفت و گوي گس��ترده با ايران درباره اقدامات فني 
براي بازگرداندن برنامه هسته اي اين كشور به عقب، 
خطوط واقع گرايانه در خصوص كاهش تحريم ها در 
دولت بايدن و اقدامات اروپا براي حمايت از اقتصاد 
ايران شود. آنها مي گويند كه به طور موازي با در پيش 
گرفتن مسير هسته اي، كشورهاي اروپايي و اتحاديه 
اروپا بايد يك نقش��ه راه ديپلماتيك براي همكاري 
فراآتالنتيكي با دولت بايدن و طيف گسترده تر جامعه 
سياستگذار در امريكا براي كاستن از تنش منطقه اي 
ترسيم كنند. دولت هاي اروپايي بايد پيش از مراسم 
تحليف بايدن به مراوداتشان با ديگر بازيگران منطقه 
و به طور ويژه اسرائيل، عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي شدت بدهند؛ اقدامي كه هدف از آن 
هم ممانعت كردن از تشديد خطرناك تنش باشد. 
اين شش شخصيت شناخته شده اروپايي در پايان 
يادداشت شان نوشتند: »كشورهاي اروپايي بايد به 
سرعت براي مهار برنامه هسته اي در حال گسترش 
ايران اقدام كنند و از دولت آينده بايدن بخواهند از 
جو سياسي متعاقب مراس��م تحليفش براي تعامل 
فعاالنه با ايران و معكوس كردن مسير پر تنش كنوني 

بهره ببرد«. 

6 مقام سابق اروپايي:

فشارحداكثريدولتترامپعليهايرانشكستخوردهاست


