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حاال كه اهل مقاومت نيستيد
 به دشمن گرا ندهيد

با جدي تر شدن تغيير رئيس جمهور امريكا و اخراج ترامپ از كاخ سفيد، 
احتمال تأثير اين تغيير در سياست هاي امريكا نسبت به ايران و نحوه تداوم 
سياست فشار حداكثري امريكا عليه مردم ايران، به موضوع اصلي اخبار 
و تحليل هاي معطوف به ايران در رسانه هاي منطقه اي و جهاني تبديل 
شده اس��ت، به گونه اي كه عالوه بر گمانه زني ها در مورد چگونگي اقدام 
تيم جديد حاكم بر كاخ سفيد در موضوع پرونده ايران، اروپايي ها نيز كه 
با سياست هاي منافقانه خود بيشترين نقش را در اثرگذاري تحريم هاي 
اعمال شده توسط امريكا بر مردم ايران داشتند، وارد صحنه شده و با خط و 
نشان كشيدن عليه ايران، در بيانيه اي كه به امضاي وزيران خارجه آلمان، 
انگليس و فرانسه رسيده با اين ادعا كه » به رغم حسن نيت ما ايران مرتكب 
نقض جدي برجام شده است « همچنان از ايران مي خواهند در حالي كه 
شديدترين تحريم هاي امريكا را تحمل مي كند، به برجام و اجراي تعهدات 
هسته اي خود برگردد. تروئيكاي اروپا اين ادعا را در بيانيه  خود كه خطاب 
به ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي صادر شده است، مطرح 
كرده  و به شكلي رياكارانه نوش��ته اند: »همواره صراحت داشته ايم كه از 
خروج امريكا از برجام و احياي تحريم ها متأسفيم. ما تحريم ها را به نحو 
پيش بيني شده در برجام رفع كرده و مضاف بر آن از طريق ايجاد ساز و كار 
مالي اينستكس، تالش هايي اضافي جهت مجاز كردن تجارت مشروع با 
ايران به كار بسته ايم... با وجود اين، به رغم اين تالش هاي مبتني بر حسن 
نيت، ايران اكنون يك س��ال و نيم اس��ت كه مرتكب اقدامات متعددي 
در نقض جدي تعهدات هسته اي خود شده اس��ت.« صدور اين بيانيه در 
شرايطي كه دولت ترامپ اعالم كرده فشار حداكثري خود عليه ايران را 
ادامه مي دهد، مي تواند بهانه اي شود تا واشنگتن اين فشارها را افزايش داده 
و همچنين زمينه هاي زياده خواهي احتمالي امريكا براي گنجاندن مسائلي 
چون نفوذ منطقه اي و موشكي ايران را در مذاكرات احتمالي آينده فراهم 
كند؛ نكته اي كه مقام معظم رهبري در بياناتش��ان در روز چهارم آذرماه 
در ديدار رؤساي سه قوه و ديگر اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
به اين ياوه گويي ها اشاره كردند و گفتند: وضع امريكا كه مشخص نيست 
و اروپايي ها هم دائماً در حال موضع گيري بر ضد ايران هس��تند. آنها در 
حالي كه خودشان بيشترين دخالت هاي نادرس��ت را در مسائل منطقه 
دارند، به ما مي گويند در منطقه دخالت نكني��د و در حالي كه انگليس و 
فرانسه داراي موشك هاي مخرب اتمي هستند و آلمان نيز در اين مسير 
قرار دارد، به ما مي گويند موشك نداشته باشيد. ايشان خاطر نشان كردند: 
به شما چه ربطي دارد، شما اول خودتان را اصالح و بعد اظهار نظر كنيد. 
رهبر انقالب تأكيد كردند: به بيگانگان نمي توان اطمينان كرد و به اميد 

گشايش آنها بود. 
فروپاشي سناريو هاي طراحي شده توسط ترامپ عليه مردم ايران، عالوه بر 
اروپايي ها، صهيونيست ها و برخي از گاوهاي شيرده امريكا را در منطقه نيز 
نگران كرده و مدعي شده اند كه آنها هم بايد در هرگونه مذاكره بالقوه بين 
دولت بعدي امريكا و ايران در زمينه هس��ته اي مشاركت داشته باشند كه 
نه تنها فعاليت هاي هسته اي ايران، بلكه نفوذ منطقه اي و توان موشكي ايران 

را نيز محدود كند.
ترديدي در اين نيست كه اگر ترامپ در شكست مقاومت مردم ايران موفق 
شده و توانسته بود تسليم ايران را به عنوان مهم ترين دستاورد بين المللي 
دولتش در چهار سال حضور در كاخ سفيد به مردم آن كشور ارائه دهد، براي 
چهار سال آينده هم در كاخ سفيد باقي مي ماند، اما ناكامي او در برابر اراده 
مقاومت مردم ايران، در كنار ديگر شكست هاي منطقه اي و جهاني، مجالي را 
برايش باقي نگذاشت و به همين دليل است كه برخي از رسانه هاي امريكايي و 
صهيونيستي در روزهاي اخير با جريان سازي گسترده و با طرح حمله نظامي 
احتمالي ترامپ عليه ايران در روزهاي باقي مانده حضورش در كاخ سفيد 
تالش دارند ضمن شكست مقاومت مردم ايران، سايه تهديد امريكا را كماكان 
بر سر ايران باقي نگه دارند كه آخرين آن ادعاي وزير امور خارجه امريكا در 
يكي از آخرين سفرهايش به منطقه است كه براي خوش خدمتي بيشتر به 
شيوخ منطقه و البته دوشيدن بيشتر آنها در روزهاي پاياني ترامپ، از روي 

ميز بودن همه گزينه های امريكا عليه ايران سخن به ميان مي آورد. 
اگر چه مردم ايران با ايس��تادگي و مقاومت در برابر فشارها و تحريم ها و به 
ويژه با بي اعتنايي به فراخوان هاي گس��ترده رسانه هاي بيگانه، منافقين و 
سلطنت طلب ها براي دامن زدن به اعتراضات مردمي در سالگرد فتنه بنزيني 
آبان 98، عماًل نشان دادند كه فهم و بصيرتش��ان از بسياري از مسئوالن و 
مدعيان اصالح طلبي و رسانه هاي داخلي كه اين روزها با رها كردن اقتصاد 
كشور و قيمت هاي مرغ و تخم مرغ و صدور بيانيه و مصاحبه از لزوم تسليم 
در برابر امريكاي بايدن س��خن به ميان مي آورند، باالتر است، اما ترديدي 
نمي توان داشت كه لحن طلبكارانه اروپايي ها و صهيونيست ها و شيخك هاي 
مزدور امريكا در خليج فارس و تهديدات نظامي كه رسانه هاي صهيونيستي 
و امريكايي از آن س��خن به ميان مي آورند، ريشه در اين پالس ها و گراهاي 

متعدد جريان هاي داخلي دارد.
 امام خامنه اي )مدظله العالي( در بياناتش��ان در روز چهارم آذرماه، نقشه 
راه چند ماه آينده مردم و مس��ئوالن را روش��ن كردن��د و دوران گرفتاري 
گردانندگان كاخ سفيد و متحدانش به مسائل داخلي را بهترين فرصت براي 
مردم ايران و حتي دولت دوازدهم دانستند كه روزهاي پاياني خود را طي 
مي كند. ايشان با اشاره به اينكه نمي توان روي حرف كساني كه با ما دشمني 
دارند، حساب و برنامه ريزي كرد، خاطر نشان كردند:  بايد بنا را بر اين بگذاريم 
كه گشايشي از خارج انجام نخواهد شد، كساني كه برخي چشم اميد به آنها 
دارند، با ما دشمني مي كنند، ضمن آنكه ش��رايط داخلي آنها به هيچ وجه 
روشن نيست و گرفتاري هاي اخير، امكان صحبت و موضع گيري را در مسائل 
بين المللي به آنها نمي دهد و نمي توان روي حرف آنها حساب و برنامه ريزي 
كرد. رهبر معظم انقالب سپس با تأكيد بر اينكه براي عالج تحريم ها دو مسير 
»خنثي سازي تحريم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحريم« وجود دارد، افزودند: 
البته ما مسير رفع تحريم را يك بار امتحان و چند سال مذاكره كرديم، اما به 
نتيجه اي نرسيد. ايشان با اشاره به مسير غلبه بر تحريم ها و بي اثر كردن آنها 
گفتند: اين مسير ممكن است در ابتداي كار، سختي ها و مشكالتي داشته 

باشد، اما خوش عاقبت است.
 ايشان خاطر نش��ان كردند: اگر با تالش و ابتكار و با س��ينه سپر كردن در 
مقابل مش��كالت بتوانيم بر تحريم ها غلبه كنيم و طرف مقابل بي اثر شدن 
تحريم ها را ببيند، به تدريج دست از تحريم برخواهد داشت. ما ظرفيت ها و 
توانايي هاي فراواني براي بي اثر كردن تحريم ها داريم، به شرط آنكه بخواهيم 
و همت كنيم و به دل مشكالت برويم. ايشان سپس با اشاره به چند راهكار 
پيشنهادي كارشناساِن بخش هاي دولتي و غيردولتي براي حل مشكالت 
اقتصادي كشور در ماه هاي آينده خاطر نشان كردند: اگر حركت و عمل در 
دستور كار قرار گيرد و كارهايي كه مي تواند به نفع مردم باشد، انجام شود، 

يقيناً دولت دوازدهم پايان خوبي خواهد داشت. 

نقش »ديو و پري امريكا« در بازي ترور
ترور شهيد محسن فخري زاده، رئيس سازمان پژوهش و نوآوري وزارت دفاع 

اهداف و پيامدهاي متفاوتي را مي تواند داشته باشد. 
1- آنگونه كه اسناد و شواهد حكايت مي كند شهيد فخري زاد مدت هاست 
در تيررس ترور قرار داشته اس��ت و فارغ از ايرادات و انتقاداتي كه مي توان از 
دستگاه هاي مسئول گرفت، بايد توجه داشت كه سرويس هاي اطالعاتي رژيم 
صهيونيستي- امريكا به دليل محاسبات دقيقي كه از اوضاع اقتصادي، سياسي 
و نظامي كشور دارند در سالروز ترور شهيد ش��هرياري اقدام به ترور شهيد 
فخري زاده مي كنند، با اين تلقي كه جمهوري اسالمي ايران به دليل مشكالت 
ناشي از مديريت اجرايي كشور دچار بحران هاي مالي، اقتصادي، معيشتي و 
امنيتي است و در بستري اينچنيني نمي تواند پاسخ درخور توجهي به چنين 
اتفاقاتي بدهد. در واقع مهمتر از »انجام عمليات تروريستي« عنصر »زمان 
انجام عمليات« است و چه زماني بهتر از امروز كه در بخش هاي مهمي از جامعه 
نارضايتي عمومي به دليل گراني، تورم، ركود  و بيكاري به اوج خود رسيده است 

و وفاق ملي براي اقدامات تالفي جويانه كمرنگ به نظر مي رسد. 
به صورت هدفمند و طراحي شده تالش مي شود اين گزاره پررنگ شود كه 
عكس العمل متناسب با آنچه صورت گرفته است احتمال رويارويي نظامي 
را محتمل مي كن��دو با توجه به اوضاع اقتصادي كش��ور، اين كار  مناس��ب 
نيست. اينكه »تايمز اسرائيل« مي نويسد: »اسرائيل و اياالت متحده در حال 
برنامه ريزي براي افزايش فش��ار بر ايران با »عمليات پنهان« و تحريم هاي 
اقتصادي در هفته هاي آخر رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ رئيس جمهور 
اياالت متحده هستند« و در ادامه می نويسد كه ارزيابي آنها اين است كه تهران 
قبل از پايان دوره رياست جمهوري خود پاسخي نظامي نخواهد داد، ناشي از 

بستر اقتصادي است كه در داخل براي آنها فراهم شده است. 
تالش براي تزريق تعارض در تصميم گيري و ايجاد ترديد نسبت به كارآمدي 
پاسخ »همسطح و متوازن« بر اساس تجربيات چند سال اخير صهيونيست ها را 
جري تر خواهد كرد. كمااينكه رونن برگمن، نويسنده اسرائيلي كتاب »برخيز و 
اول بكش« كه در آن به موضوع ترور دانشمندان هسته اي ايران پرداخته بعد از 

ترور شهيد فخري زاده ادعا مي كند: »ترورهاي بيشتري در راه است!«
2- 24س��اعت بعد از ترور ش��هيد فخري زاده جوبايدن و ساير دموكرات ها 
همراه با كشورهاي اروپايي به صورت يكدس��ت و هماهنگ پاسخ ايران به 
انجام فعاليت هاي تروريستي را عامل تشديد تنش ها و برهم زننده اميد جهت 
احياي برجام عنوان مي كنند. طيف هواخواه توافق در داخل نيز همين خط 
را دنبال كرده و طي روزهاي آينده دامنه عمليات رواني- رس��انه اي چنين 
رويكردي را گسترش خواهد داد و ترور شهيد فخري زاده را صرفاً اقدام طيف 
تندرو  صهيونيست – شخص ترامپ و بر خالف فضاي جديد حاكم بر دستگاه 
ديپلماسي دولت بايدن عنوان خواهند كرد. در چنين ديدگاهي »اصل ترور« تا 
حدودي قابل نكوهش است، اما نبايد حواشي ناشي از آن »اصل مذاكره« را كه 

با انتخاب بايدن در دسترس قرار گرفته است مورد تخطئه قرار دهد. 
»ايجاد رعب و وحشت در جامعه نسبت به احتمال رويارويي نظامي امريكا با 
ايران« مهمترين ابزار اين طيف براي ممانعت از اقدام متناسب و متقابل است. 
به طوري كه طي 24 ساعت گذشته بارها تالش كرده اند با اهرم »سايه جنگ« 
افكار عمومي را در تقابل با حاكميت قرار داده و انتقام گيري در هر سطحي 
را مساوي با حمله نظامي ترامپ به ايران عنوان كنند. رسانه هاي مكتوب و 
مجازي اين طيف عبارت »حمله به ايران بازي نهايي ترامپ« كه تيتر گاردين، 
اشپيگل، نيويورك تايمز و برخي از رسانه هاي غربي است را تكرار كرده  اند تا 

احساس ترس در جامعه را فراگير كنند. 
اروپا- امريكاي بايدن موقتاً تظاهر به طرد ترور خواهد كرد تا با توجه به اشتياق 
زائدالوصف در داخل براي انجام مذاكرات جديد مسير امتيازگيري مسدود 
نشود، اما همانگونه كه در زمان اوباما ترورهاي متوالي دانشمندان هسته اي 
برنامه عملياتی شد، اين روش بعد از نااميدي از مذاكره با دولت فعلي، احتماال 
مجدداً در دستور كار قرار خواهد گرفت.  3- در صورتي كه حمالت متراكم در 
سطوح مختلف امنيتي، نظامي و سياسي عليه يك كشور به صورت مستمر 
صورت بگيرد، بديهي ترين خروجي آن »تضعيف روحيه خودباوري ملي« و 
»ايجاد احساس ناامني و رعب نسبت به آينده كشور در افكار عمومي« است. 
رژيم صهيونيستي در كنار اياالت متحده، اروپا و برخي از كشورهاي منطقه 
تالش مي كند با خرابكاري در سايت هاي هسته اي كشور از جمله نطنز، به 
سرقت بردن اسناد محرمانه هس��ته اي در سال 96، برجسته سازي حمالت 
پراكنده خود به برخي از پايگاه هاي مستشاري ايران در سوريه طي هفته هاي 
اخير و كشته س��ازي ناش��ي از آن و در پايان انجام ترور مش��ابه آنچه درباره 
شهيد فخري زاده صورت گرفت، احساس خود كوچك بيني ملي را در جامعه 
ايراني به وجود بياورد كه براي خنثي سازي چنين هدفي بايد پاسخ »بهنگام 
 «، »متناس��ب«، »متوازن« و »همس��طح« به اقدامات چندبعدي امريكا، 
صهيونيست و متحدان منطقه اي آنها داد.  4- وسعت بخشي به عمليات هاي 
جاسوسي، تروريستي و شبه نظامي توس��ط غرب در داخل ايران نخست با 
هدف »بي اعتبار سازي« نهادهاي امنيتي، اطالعاتي و انتظامي كشور صورت 
مي گيرد كه نهايتاً منجر به »بي اعتبارسازي« حاكميت سياسي كشور خواهد 
شد. از وجوه قطعي انجام فعاليت هاي تروريستي كه با انجام عمليات تروريستي 
در مجلس شوراي اسالمي و حرم امام)ره( رشد قابل توجهي داشته است، ايجاد 
حس بي اعتمادي و نااميدي در مردم نسبت به »توان نظامي- امنيتي حاكميت 
سياسي« كشور است كه با ترور سردار سليماني در سال گذشته و پس از آن 
فعاليت هاي خرابكارانه در سايت هاي هسته اي وارد مرحله جديدتري شده و 
اوج آن را مي توان در اقدام تروريستي روز جمعه جست وجو كرد، آن هم در 
شرايطي كه حس اعتماد امنيتي- نظامي به نظام و دستگاه هاي مربوطه در 
باالترين سطح ممكن قرار داشته است و بايد براي كاهش آسيب هاي ناشي از 
آن تصميمات جدي صورت بگيرد كه مهمترين آن قاعدتاً پاسخ »متقابل« و 
»متوازن« به طرف مقابل است.  5- در هنگامه اي كه جامعه با مشكالت عديده 
اقتصادي و معيشتي درگير است، تالشي هدفمند صورت مي گيرد تا اين تلقي 
بر افكار عمومي مستولي شود كه »پافشاري بر روحيه مقاومت« نه تنها سفره 
معيشت را تنگ تر كرده است، بلكه امنيت را از جامعه ايراني گرفته است و براي 
رهايي از تنگ تر شدن اوضاع بايد مناقشات هسته اي، موشكي و منطقه اي را به 

صورت مسالمت آميز)مذاكره( پايان دهيم. 
توافقات مش��ابه آنچه در برج��ام – قطعنامه 2231 صورت گرفته  اس��ت، 
پيوس��ت هاي محرمانه اي دارد كه مي تواند عالوه ب��ر حفره هاي اقتصادي 
)كوچك سازي سفره مردم(، اجتماعي ) نااميدي نس��بت به آينده كشور و 
ايجاد شورش و اغتش��اش خياباني(، سياس��ي )ايجاد نارضايتي عمومي از 
نظام( حفره هاي امنيتي را نيز توسعه دهد كه رونق گيري ترور و عمليات هاي 

تروريستي يكي از نتايج مسلم آن است. 

عباس حاجي نجاري

محمد اسماعيلي

فرمان مجازات عامالن و آمران ترور 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با تبریک 
و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته 
و ممتاز هسته ای و دفاعی جناب آقای محسن 
فخ�ری زاده، ب�ر مج�ازات قطع�ی عامالن و 
آمران این جنایت و همچنی�ن لزوم پیگیری 
تالش علمی و فنی این ش�هید تأکید کردند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، در پيام رهبر انقالب اس��المی آمده است: 
»دانشمند برجس��ته و ممتاز هس��ته ای و دفاعی 
كش��ور جناب آقای محس��ن فخری زاده به دست 
مزدوران جنايتكار و شقاوت پيشه به شهادت رسيد. 
اين عنصر علمی كم نظير، جان عزي��ز و گرانبها را 
به خاطر تالش های علمی بزرگ و ماندگار خود در 
راه خدا مبذول داشت و مقام واالی شهادت، پاداش 
الهی اوست. دو موضوع مهم را همه  دست اندركاران 
بايد به جد در دستور كار قرار دهند؛ نخست پيگيری 
اين جنايت و مجازات قطعی عام��الن و آمران آن 
و ديگ��ر پيگيری ت��الش علمی و فنی ش��هيد در 
همه  بخش هايی كه وی بدان ها اش��تغال داشت. 
اينجانب به خاندان مكرم او، به جامعه  علمی كشور 
و به همكاران و شاگردانش در بخش های گوناگون، 
شهادت او را تبريك و فقدانش را تسليت می گويم و 

علو درجات او را از خداوند مسئلت می كنم.«
   این اقدام جنایتکارانه بی پاسخ نخواهد 

ماند
رئيس جمهور نيز روز گذشته در جلسه ملي ستاد 
مبارزه با كرونا با تس��ليت ش��هادت شهيد دكتر 
محس��ن فخری زاده تأكيد كرد: هم��ه اتاق های 
فكر و دشمنان ايران به خوبی بدانند، ملت ايران 
و مسئوالن كشور شجاع تر و غيورتر از آن هستند 
كه اين اق��دام جنايتكارانه را بی پاس��خ بگذارند و 
مس��ئوالن مربوطه به موقع پاس��خ مناسب اين 

جنايت را خواهند داد.
دكتر حسن روحانی خاطرنشان كرد:  مردم كشور 
عزيزمان و همچنين مردم جهان روز گذشته در 
جريان يك اقدام تروريستی از سوی ايران ستيزان 
عليه يك پژوهش��گر و يك دانشمند ايرانی بودند 
كه اتفاقاً در ماه های اخير وقت خ��ود را عمدتاً به 
مبارزه با كرونا، پژوهش ها و س��اخت كيت ها در 
اين زمين��ه اختص��اص داده ب��ود و در واقع برای 
خودكفايی كشور در دارو و تجهيزات پزشكی در 
بخش پژوهش��ی وزارت دفاع كه ايشان مسئول 
آن بود، كار زيادی را انجام داد و توانس��ت بخشی 
از نيازهای م��ردم را در زمينه مقابله ب��ا كرونا در 

اختيار ما ق��رار دهد. رئيس جمهور خاطرنش��ان 
كرد: اين ترور وحشيانه نشان می دهد دشمنان ما 
در هفته های پراضطرابی هستند؛ هفته هايی كه 
احساس می كنند دوران فشار آنها كم می شود و 

شرايط جهانی تغيير می كند.
روحانی ادامه داد: برای آنها مهم اس��ت كه از اين 
چند هفته، حداكثر استفاده را ببرند تا هم بتوانند 
شرايط نامطمئنی در منطقه به وجود آورند و هم 
توجهات جهانی از ترور و ارعابی كه اين روزها در 
مناطق اش��غالی به وجود آورده اند به مشكالت و 
مسائل ديگر معطوف ش��ود. رئيس جمهور تأكيد 
كرد: همه اتاق های فكر و تمام دش��منان ايران به 
خوبی بدانند ملت ايران و مسئوالن كشور شجاع تر 
و غيورتر از آن هس��تند كه اين اقدام جنايتكارانه 
را بی پاسخ بگذارند و مس��ئوالن مربوطه در موقع 

مناسب پاسخ اين جنايت را خواهند داد.
دكتر روحانی با بيان اينكه ملت ايران هوشمندتر 
و حكيم ت��ر از آن هس��تند ك��ه در دام توطئ��ه 
صهيونيس��ت ها بيفتند، اظهار داش��ت: آنها كه 
در فكر ايجاد يك آشوب و بلوا هستند، بدانند ما 
دست آنها را از پيش خوانده ايم و موفق نخواهند 
ش��د به اهداف خبيثانه خود دس��ت پيدا كنند. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: هم رژيم صهيونيستی 

و هم آنهايی كه ضدايران هس��تند، بدانند مسير 
توسعه و تحقيقات كشور با سرعت ادامه خواهد 
داشت و با از دس��ت رفتن عزيزمان فخری زاده، 
فخری زاده های فراوان كمر همت را خواهند بست 
و در اين صحنه، وجود او را كه امروز در جمع ما 

نيست، جبران خواهند كرد. 
   »ت�رور« و »تحریم« دو لب�ه یک قیچی 

هستند
رئيس قوه قضائيه هم روز گذش��ته در نشس��ت 
با اعضای ش��ورای فرماندهی و مس��ئوالن مركز 
مقاومت بسيج قوه قضائيه كه به مناسبت هفته 
بسيج برگزار ش��د، با محكوميت ترور دانشمند 
شهيد محسن فخری زاده، »صنعت هسته ای« را 
يك صنعت »اقتدارآفرين« برای كشور دانست و 
گفت: شهيد فخری زاده ها، »قهرمانان پيشرفت« 

اين كشورند.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه »پيش��رفت های 
هس��ته ای و دفاعی« كش��ور، خاری در چش��م 
دشمنان اين كشور است »ترور« و »تحريم« را 
دو لبه يك قيچی توصيف كرد كه دشمنان برای 
توقف ملت ايران در دست گرفته اند و متذكر شد: 
هدف اصلی دش��من »ترور پيش��رفت و اقتدار« 
ملت ايران اس��ت كه ان ش��اءاهلل محقق نخواهد 

شد. آيت اهلل رئيسی »طراحان و حاميان ترور« را 
خبيث تر از »عامالن« آن دانست و اظهار داشت: 
»طراحان و حاميان« ترور همان هايی هستند كه 
اول »تحريم« می كنند و سپس با كراوات پای ميز 
»مذاكره« مي آيند و از س��وی ديگر در خيابان با 

اسلحه آدم می كشند. 
رئيس قوه قضائيه گفت: همان مدعيان دروغين 
حقوق بشر در »اروپا و امريكا« يك روز با ممانعت 
از رس��يدن »دارو« به بيماران جنايت می كنند، 
يك روز هم در خيابان با »اسلحه« آدم می كشند؛ 
روز ديگر حاج قاسم سليمانی و يك روز شهرياری 
و علی محمدی و يك روز هم فخری زاده را ترور 
می كنند. آيت اهلل رئيسی با تأكيد بر اينكه »تاوان 
سختی در انتظار اين جنايتكاران است«، گفت: 
تاوان اين جنايت ها، ازاله لكه نجس صهيونيستی 
از جغرافيای منطقه است كه ان شاءاهلل به زودی 
اتفاق خواهد افتاد و اين وعده الهی است. رئيسی 
از دانشمند شهيد محس��ن فخری زاده به عنوان 
يك��ی از چهره ه��ای بی ادعا و خدوم ي��اد كرد و 
گفت: شهيد فخری زاده سرداری بی ادعا بود كه 
عموم مردم او را تا روز شهادتش نمی شناختند. 
اين شهيد با روحيه بسيجی، همچون يك سرباز 
بی نام و نش��ان با اتكا به خدا و تس��لط بر علم و 
تكنولوژی توانس��ت زمينه های دفاع از كش��ور، 
نظام و منطق��ه را فراهم كن��د و نقش مهمی در 
قدرت آفرينی دفاعی داش��ت و حقيقتاً سرمايه 

افتخارآفرين برای كشور بود. 
   عام�الن ای�ن جنای�ت ب�زرگ مجازات 

خواهند شد
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي هم 
در پيامی با محكوميت ترور دانش��مند پارس��ا و 
پاسدار دكتر فخری زاده تأكيد كرد: قطعاً عامالن 
اين جنايت ب��زرگ مجازات خواهند ش��د و راه 
شهيد فخری زاده نيز پرشتاب تر از گذشته تداوم 

خواهد يافت.
س��ردار سرلش��كر پاس��دار حسين س��المی با 
محكوميت ش��ديد اي��ن جنايت تصري��ح كرد: 
اينگونه جناي��ات در ع��زم و اراده ايرانيان برای 
تداوم اين مسير پرش��كوه و اقتدارآفرين خللی 
ايجاد نخواهد كرد و انتقام و مجازات س��خت از 
عامالن آن در دس��تور كار قرار گرفته است. در 
پيام سردار سالمي تأكيد ش��ده است: دشمنان 
كوردل ملت اي��ران به ويژه طراح��ان، عامالن و 
حاميان اين جنايت ني��ز بدانند اينگونه جنايات 
در ع��زم و اراده ايرانيان برای ادامه اين مس��ير 
پرشكوه و اقتدارآفرين خللی ايجاد نخواهد كرد 
و انتقام و مجازات س��خت از آنان در دستور كار 

قرار گرفته است.
   تسلیت رئیس سازمان بسیج

سردار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين هم با صدور پيامی شهادت دانشمند 
ش��هيد محس��ن فخری زاده را تبريك و تسليت 

گفت.
به گ��زارش خبرگزاري بس��يج در پيام س��ردار 
سليماني آمده است: شهادت برادر بسيجی استاد 
برجسته و ممتاز دانشگاه، دانشمند شهيد محسن 
فخری زاده كه پس از س��ال ها مجاهدت انقالبی 
در عرصه های علمی، پژوهش��ی و دفاعی كشور 
به دس��ت عوامل مزدور و تروريس��ت به ملكوت 
اعلي پر كشيدند را به پيش��گاه حضرت بقيه اهلل 
اعظم)اروحنا له الفداه( و نايب برحقش حضرت 
آيت اهلل العظمی ام��ام خامن��ه ای عزيز)مدظله 
العالی(، خانواده معزز و صبور شهيد، بازماندگان 
و مردم ش��ريف تبريك و تسليت عرض مي كنم. 
فرزند شهيد فخری زاده روز گذشته در گفت وگوی 
كوتاهی خطاب به استكبار جهانی گفت: هرچقدر 
از اين شهيد ترس داش��تيد، از خون او هزار برابر 
بيشتر بايد بترس��يد. وی تأكيد كرد: اين كشور 

سردار سليمانی پرور است.  
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 نماي نزديك

درخواست مردم برای گرفتن انتقام از عامالن ترور
جمعی از مردم و دانشجويان دانشگاه های تهران در محكوميت ترور شهيد فخری زاده مقابل 

مجلس شورای اسالمی تجمع كردند.
به گزارش فارس، جمعی از مردم و دانشجويان دانشگاه های تهران عصر ديروز در محكوميت 

ترور شهيد فخری زاده مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع كردند.
دانشجويان در اين تجمع، با سر دادن شعارهای » مرگ بر امريكا«، » مرگ بر اسرائيل«، » آماده 
شهادتيم« و ... اقدام جنايتكارانه دشمنان در ترور شهيد فخری زاده را محكوم كردند. تجمع 
كنندگان همچنين با در دست داشتن دستنوشته ها يی نسبت به انفعال برخی مسئوالن در 
مقابل دشمنان كشورمان انتقاد كرده و از مس��ئوالن امنيتی و نيروهای مسلح خواستند تا 
پاسخی قاطع به ترور شهيد فخری زاده داده ش��ود. دانشجويان انقالبی در اين تجمع ضمن 
مطالبه انتقام سخت از عامالن ترور  شهيد فخری زاده با سر دادن شعارهايی خواستار توقف 
كامل بازرسی های آژانس بين المللی اتمی ش��دند.تجمع كنندگان همچنين از مسئوالن 

خواستند تا هرچه سريع تر بازرسان آژانس بين المللی اتمی را از كشور اخراج كنند.
سيد نظام الدين موسوی،  ابوالفضل عمويی، روح اهلل ايزدخواه و تعدادی ديگری از نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی هم در تجمع دانش��جويان شركت كرده و طی سخنانی ترور بزدالنه 

شهيد فخری زاده را محكوم كردند.

نامه محسن رضایي به رئیس جمهور 
نگذاريد امنيت كشور

 با اقدامات تروريستي خدشه دار شود
ب�ه  نام�ه اي  در  نظ�ام  مصلح�ت  تش�خیص  مجم�ع  دبی�ر 
رئیس جمه�ور، از وي خواس�ت ب�ا جلوگی�ري از اقدام�ات 
تروریس�تي، اج�ازه نده�د امنی�ت مل�ي کش�ور ک�ه ب�ه به�اي 
خ�ون ه�زاران ش�هید عزیز به دس�ت آم�ده، خدش�ه دار ش�ود. 
در نامه محسن رضايي به روحاني آمده است: هرچند شهادت دانشمند 
هسته اي ما بيانگر آخرين دست و پا زدن هاي مثلث پليد ترامپ، نتانياهو 
و بن سلمان با كارگرداني پمپئو در ايجاد تنش و جنگ در منطقه است و 
جمهوري اسالمي ايران با صبر انقالبي، انتقام سخت خود را دنبال كرده، 
از افتادن در دام پليدترين عناصر كنوني جهان خودداري نموده و به مسير 
اصولي خود در راه قوي شدن ادامه خواهد داد، ولي ملت ايران از جنابعالي به 
عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي انتظار دارد كه با جلوگيري از اينگونه 
اقدامات تروريستي، اجازه ندهيد امنيت ملي كشور كه به بهاي خون هزاران 

شهيد عزيز به دست آمده، خدشه دار شود. 
 

   فارس: آرا شاورديان نماينده مسيحيان ارمنی شمال ايران در مجلس با 
بيان اينكه دست آمريكا و صهيونيست ها در ترور شهيد فخری زاده به عيان 
مشاهده می شود، گفت: عامالن اين جنايت بايد هر چه زودتر شناسايی، 

دستگير و مجازات شوند.
    خانه ملت: كميته حقوق بشر مجلس در بيانيه ای خطاب به دبير كل 
سازمان ملل در واكنش به ترور شهيد »محس��ن فخری زاده«، مجازات 

تروريست ها را از عوامل مهم برقراری صلح و امنيت بين المللی دانست. 
   مهر: سردار سرتيپ پاسدار اسماعيل قاآنی فرمانده نيروی قدس سپاه 
تاكيد كرد: شهيد محسن فخری زاده كه بحق، فخر مكتب اسالم در مبارزه با 
انحصارطلبان علمی نظام سلطه بود، با شهادت خود حاميان دروغين حقوق 

بشر، دمكراسی و آزادی را رسوا كرد.



 اذعانظریفبهاجرانشدنبرجام
دردورهدموكراتها

اخي��راً گفت وگويي از محمدج��واد ظري��ف، وزير خارجه 
كشورمان منتشر شده كه در بخش��ي از آن، ظريف به عدم 
اجراي برجام توس��ط دولت امريكا حتي در دوران رياست 
جمهوري ب��اراك اوباما اذع��ان مي كند. ظري��ف مي گويد: 
»وقتي توافق هسته اي را نهايي كرديم، خيلي ها مي گفتند 
ايران توانايي اجرايي كردن تواف��ق را ندارد. در 15 گزارش 
آژانس بين المللي اتم��ي از جمله گزارش هاي��ي كه بعد از 

خروج امريكا از برجام منتش��ر شد، تأكيد ش��ده كه ايران 
توافق را اجرا كرد. «

وزير خارجه  او در ادامه گفته  است »من به بعضي ها مي گويم 
كه اتفاق��اً ظريف نش��ان داد كه مي تواند عم��ل كند، اوباما 
نتوانست عمل كند. برخالف آنكه شما ادعا كرديد، روحاني 
نشان داد مي تواند عمل كند، اما اوباما كه خودش فرمانده كل 
قواست نتوانست. مصوبات برخالف برجام در دوره آقاي اوباما 

آمد و بعد از دوره ايشان در دوره آقاي ترامپ هم آمد.« 
نكته جالب توجه آن اس��ت ك��ه ظريف به دوره اي اش��اره 
مي كند كه جو بايدن، معاون رئيس جمهور امريكا بوده است، 
همين جو بايدني كه ماه هاست دولت روحاني و رسانه هاي 
اصالح طلب تبليغ مي كنند ك��ه كاش رأي بياورد تا برجام 
احيا ش��ود و امريكا به برجام برگردد. اگ��ر آنچنان كه خود 
ظريف گفت��ه، دولت دموكرات ها نتوانس��ت به برجام عمل 
كند و مصوبات برخالف برجام، در دوره اوباما آمد، پس چرا 
ماه هاس��ت دو قطبي برجامي از دموكرات و جمهوري خواه 
س��اخته ايد و امريكايي خ��وب و امريكايي بد ب��راي مردم 
مي س��ازيد؟ چرا دول��ت روحاني س��ركار آم��دن بايدن را 
»فرصت« مي داند؟ اي��ن فرصت چگونه قرار اس��ت كمك 

روحاني و ظريف باشد؟!
طي ماه هاي گذشته بارها منتقدان دولت متذكر شدند كه 
گرچه خروج رس��مي امريكا از برجام توسط دونالد ترامپ 
رقم خورد، اما دولت اوباما هم به اسم، در برجام بود، اما رسم 

تعهد به برجام را عملي نكرد.  

  تطهيرجاسوسهستهايدرروزنامه
اصالحطلب

روزنامه اصالح طلب اعتماد در مصاحبه با وكيل احمدرضا جاللي، 
جاسوس دوتابعيتي فعال در حوزه دانشمندان هسته اي، از قول او 
آورده است: »در حال حاضر بيش از سه سال است كه رأي ايشان 
قطعي شده و روز سه شنبه هفته گذشته نيز به ما اطالع دادند 
كه مي خواهند ايش��ان را براي مدت يك هفته به قرنطينه بند 
2۰9 زندان اوين انتقال دهند تا براي اجراي حكم اعدام به زندان 
رجايي شهر منتقل شود. . . آنچه به ما ابالغ شده، از اين قرار است، 
اما ايشان تبعه كشور سوئد هم هستند و با توجه به اينكه تابعيت 
كشور سوئد را دارند و همچنين به  لحاظ علمي شخصي برجسته 
و ارزنده هستند و حمايت دانشمندان، مجامع علمي و دارندگان 
جايزه نوبل را نيز دارند، ممكن است تغييري در روند اجراي حكم 
صورت گيرد«.  در روزي كه حتي خود روزنامه اعتماد هم عكس 
يك خود را به ترور دانشمند موشكي و هسته اي بر صفحه يك 
خود دارد و خبر ترور دكتر محسن فخري زاده، در صدر رسانه هاي 
جهان قرار گرفته، تريبون دادن به وكيل يك جاسوس دو تابعيتي 

هسته اي چه معنايي مي تواند داشته باشد؟
يكي از اقدامات احمدرض��ا جاللي، اعالم نش��اني و برخي 
مشخصات 3۰ نفر از افراد ش��اخص پروژه هاي تحقيقاتي، 
نظامي و هسته اي از جمله شهيدان شهرياري و علي محمدي 
به افسران اطالعاتي موس��اد بوده كه به ترور و شهادت آنان 
منتهي شد. اقدام ديگر وي افشاي يكي از پروژه هاي دفاعي 

ايران به افسران اطالعاتي موساد بوده است. 


