رسول سنائیراد

مجازات عامالن ترور
ضرورت بازدارندگی عزتمندانه

یزادهعصرروزجمعه 7آبانماه
دانشمندتوانمندکشورماندکترمحسنفخر 
در ورودی آبسرد تهران در حادثهای تروریستی به شهادت رسید و مزد سالها
جهاد و تالش برای آبروی کشور اسالمی و عزت مردم را از خداوند دریافت
کرد و در جوار حق آرام گرفت.
گرچه نام این شهید سعید سالهاست که در لیست ترور موساد و سوژههای
سیا قرار داشته و چندین سال قبل نشریه فارینپالیسی او را در زمره500مرد
قدرتمند جهان ذکر کرده و تاکن��ون چند بار طرح ترور او خنثی ش��ده و
تروریستها ناکا م ماند ه بودند ،اما این بار او توسط یک تیم کام ً
ال حرفهای و
به شکلی وحشیانه درحالی که همراه خانوادهاش بوده و از دیدار بستگانش
برمیگشته مورد حمله قرار گرفته و به شهادت میرسد .درست زمانی که؛
 -1کمت��ر از 60روز از زمان قدرت رئیسجمهور امریکا باقی مانده اس��ت.
 -2نشست مشترکی بین مقامات صهیونیس��تی و امریکایی در شهر نئوم
عربستان برگزار شده است -3 .امریکاییها تحرکاتی چون اعزام بمبافکن
بی 52به منطقه و بازگرداندن ناو هواپیمابر به خلیجفارس را همراه با تبلیغات
رسانهای دنبال میکنند -4 .ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه آمادگی برای
همراهی با اقدامات امریکا در آمادهباش بهسر میبرد -5 .رژیم صهیونیستی
مانوررسانهای-تبلیغیسنگینیباادعایحملههایمکرربهنیروهایمقاومت
در سوریه به راه انداخته است.
عالوه بر موارد فوق ،که روشنتر اینکه نخستوزیر فاسد و جنایتکار رژیم
صهیونیستی که دو سال قبل در ادعاهای سیاسی-تبلیغی علیه فناوری
هستهای جمهوری اس�لامی ایران از دکتر محس��ن فخریزاده نام برد و
همان زمان خواس��ته که نام او را برای آینده بهخاطر بسپارند ،همان روز
جمعه دریک توئیت به صهیونیس��تها اعالم میدارد ک��ه در این هفته
اقدامات زیادی انجام شده که برخی را نمیتوان ذکر کرد و اشاره میکند
کهشنبه خوبی داشته باشید .مجموعه موارد فوق نشانگانی از امریکایی-
صهیونیستی بودن حادثه ترور شهید فخریزاده به جرم نقش داشتن در
عرصه علم و فناوری برای قدرت دفاعی و حل مش��کالت اساسی کشور
دنبال
عزیزمان است که در مجموعه علمی-پژوهش��ی تحت مدیریت او 
میشد که س��اخت کیت تش��خیص کرونا و تالش برای ساختن واکسن
کرونا نمونههای اخیر از نتایج این تالشها بهحساب میآیند .البته او یک
دانشمند هستهای نیز بوده و توانسته شاگردان زیادی در این رشته تربیت
کند و دانش و تجربه او در ارتقای فناوری هس��تهای ایران اسالمی نقش
مؤثری داشته اس��ت .او یک مدیر موفق در مجموعهای علمی-پژوهشی
بوده که هنر بهکارگیری مجموعهای از نخبگان رشتههای مختلف علمی
را داشته و پس از تهدیدات مکرر به ترور ،آینده معطوف به شهادتش را نیز
متصور و لذا تجارب و ایدههایش را نیز به همکاران و ش��اگردانش منتقل
کرده است .لذا همانگونه که شهادت شهید تهرانی مقدم خللی در روند
پیشرفتهای موشکی کش��ورمان پدید نیاورد ،ش��هادت این دانشمند
پرتالش نیز روند برنامههای علمی-پژوهشی مجموعه تحت مدیریت او را
متوقف نخواهد ساخت .از این رو ،اقدام صهیونیستها که ازسوی بسیاری
از مقامات غربی خالف حقوق بشر و عملی مجرمانه خوانده شده ،نه برای
متوقف ساختن روند پیشرفت فناوریهای مربوط به حوزه تالش شهید
فخریزاده که احتماالً با اهداف دیگری انجام شده که میتواند همزمان
برای امریکا ،رژیم صهیونیستی و آلسعود به صورت مشترک قابل توجه و
مهم به حساب آید .اهدافی چون؛
 -1وارد ساختن جمهوری اس�لامی به میدان تنش و درگیری -2 .ارائه
تصویری انفعالی و ضعیف از جمهوری اس�لامی به اروپا و رئیسجمهور
آینده امریکا برای مذاکرات هس��تهای احتمالی و پ��س از ترامپ .از این
رو تروریس��تها برای کاهش خطر واکنش ایران ،زم��ان انتقال قدرت و
جابهجایی ریاستجمهوری در امریکا را انتخاب کرده و این تصور را دارند
که جمهوری اسالمی در این شرایط واکنش نشان نخواهد داد.
در واقع براس��اس برآورد طراحان این ترور و جنای��ت دولتی ،این حادثه
که برد رسانهای و سیاسی وسیع و ماندگار دارد ،جمهوری اسالمی را در
شرایط سخت و آچمزکنندهای قرار میدهد که چنانچه واکنش نشان دهد،
میتواند مقدمه تنشی غیرقابل کنترل و ورود به جنگ شود و اگر واکنش
نشان ندهد ،بازدارندگی در برابر اقدامات مشابه تضعیف شده و میتواند
مشوق صهیونیس��تها برای تکرار جنایت و ترور و حتی خرابکاری علیه
تأسیس��ات حیاتی ایران گردد .عواملی که این تلقی و برآورد خطرناک و
احمقانه را برای طراحان ترور  7آذر رقم میزند ،عبارتند از:
 -1دلدادگی و اصرار برخی از مسئوالن و چهرههای سیاسی کشورمان به
مذاکره و دلخوشی به جابهجایی قدرت در امریکا.
 -2نامتناس��ب ب��ودن واکنشها ب��ه اقدام��ات جنایتکاران��ه و خبیثانه
صهیونیستها و امریکاییها علیه محور مقاومت و برخورد مبهم به اقدامات
تروریستی رژیم صهیونیستی مثل خرابکاری در تأسیسات نطنز.
بنابراین،برایمتوقفساختنروندتهاجمیصهیونیستهاومتوقفساختن
اقدامات جنایتکارانه و تروریستی آنها ،الزم است ،ضمن انعکاس شکایتها و
ادعاهایحقوقیبهمراجعبینالمللیوطرحادعاهایحقوقیمرتبطباموضوع
و بازتاب دادن واقعیتها و نشانگان مربوط به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه
صهیونیستها و نقض حاکمیت کشورمان در عرص ه رسانهای و آگاهسازی
افکار عمومی ،پاسخ قاطع و بههنگام در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه
فرصتسوزی -که به جسارت بیشتر صهیونیستها منجر میشود -اجتناب
گردد .عالوهبر این ،مجازات عامالن که عناصر نفوذی و خائن داخلی هستند،
نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد و الزم است هزینه خیانت تا بدان اندازه باشد که
از شکلگیری شبکههای ترور و جنایت در داخل ممانعت بهعمل آورد .مقدمه
این مجازات تمرکز دستگاههای اطالعاتی و امنیتی روی این پدیده ،پوشش
خألها و جابهجایی در اولویتها است.
و آخر اینکه عزت امروز ایران اسالمی ایجاب میکند دولتمردان محترم ،دندان
طمع به نتایج نامعلوم مذاکرات را کنده و با عبرت از تجربه گذشته ،در ارسال
پیام قدرت اگر به غیرت و غرور ملی توجهی ندارند ،حداقل به منطق مذاکره
معمول در سیاست خارجی عنایت داشته باشند.

رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم كل قوا:

ايستادگي مردم ماهيت امريكا را آشكار كرد

ام�روز دش�من نس�بت ب�ه آن اه�داف بلن�دي ك�ه علي�ه
انقلاب اسلامي داش�ت ،احس�اس ي�أس ميكن�د و
نش�انههایش روز ب�ه روز بيش�تر آش�كار ميش�ود.

سردار محمد ش��يرازي ،رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم كل قوا در
گفتوگو با خبرگزاري بسيج در خصوص اقدامات بسيج ،اظهار داشت:
خدا را شكر ميكنيم كه رهبر عزيزمان و امت بسيجي پاي كار انقالب
ايستادهاند .اثر وجودي اين بركات و هوشياري ،هوشمندي و مجاهدت
اينها باعث شده اس��ت كه امروز دشمن نسبت به آن اهداف بلندي كه
عليه انقالب اسالمي داشت احساس يأس كند و نشانههایش روز به روز
بيشتر آشكار ميشود .سردار ش��يرازي با بيان اينكه اگر كسي ديروز
تصور نميكرد ،امريكا با آن عظمت ظاهري كه برايش ساخته بودند،
به اين روز بيفتد ،امروز ماهيت آن خود به خود بيشتر آشكار ميشود،
گفت :اينها كاري نيست جز مجاهدت و ايستادن مردم ،پاي كار انقالب
و فرمان رهبر انقالب.
رئيس دفتر نظام��ي فرمانده كل قوا در خصوص مش��كالت اقتصادي
موجود در جامعه ،تأکید كرد :البته امروز مشكالتي وجود دارد اما اين
محدوديتها در براب��ر عظمت مردم چيزي نيس��ت و به زودي اثرش
مشخص خواهد شد و به وضعيت مطلوب خواهيم رسيد.
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دوربینها را خاموش
و چراغ هستهای را روشن کنید

 ادامه از صفحه یک
از زماني كه دولت ترامپ در ارديبهشت ماه سال  97از
برجامخارجشد،بحثبازگشتظرفيتهايهستهاي
ايران براي مقابله با اقدامات تخريبي امريكا مطرح شد.
از خرداد سال 98به تدريج در چندين مرحله تعهدات
برجامي ايران كاهش يافت تا اينكه با شهادت سردار
قاسم سليماني دستور برداشته شدن تمام مصوبات
صادر شد.
با اين حال ،و در دور جديد اقدامات تروريستي رژيم
صهيونيستي ،مجلس قدم مهم ديگري برداشته و در
پی تصويب قانون «طرح اقدام راهبردي لغو تحريمها»
اس��ت .اين طرح پيش از انتخابات رياست جمهوري
امريكا در مجلس با يك فوريت به تصويب رسيد اما
پس از ترور شهيد فخري زاده ،نمايندگان در خانه ملت
به دنبال تصويب و ابالغ سریعتر آن رفتند كه ديروز در
اولين قدم دوفوریتی اين طرح در جلسه علني مجلس
به تصويب رسيد.
 قاليب�اف :قفله�اي صنعت هس�تهاي باز
خواهدشد
در آغاز جلسه علني ديروز مجلس ،محمدباقر قاليباف،
رياستمجلسشوراياسالميباتسليتشهادتدكتر
فخريزاده گفت :دشمنان مردم ايران باز هم با استفاده
از ش��يوههاي ترور به عنوان يكي از غيرانسانيترين
رفتارها نش��ان دادند كه از افزايش ق��درت ايران به
هراس افتادهاند و حذف دانشمندان ما را براي مقابله
با ملت برگزيدهاند.
قاليب��اف تأكيد كرد :دش��من جنايتكار پش��يمان
نميش��ود مگر با واكنش��ي قوي كه ه��م در مقابل
خطاهاي احتمالي آينده دش��من بازدارندگي ايجاد
كند و هم بابت اين جنايات از آنه��ا انتقام بگيرد .در
همين راستا عالوه بر انتقام بازدارنده از عامالن و آمران
شهادت شهيد فخريزاده وظيفه همه قوا و سازمانها
و نهادهاي مربوطه است كه تهديد اين ضايعه اسفناك
را به فرصتي براي قوي شدن در عرصههاي مختلف
اقتصادي ،امنيت��ي ،دفاعي و هس��تهاي تبديل و از
فرستادن هرگونه سيگنال ضعف يا اعتماد به سيستم
سياس��ي امريكا پرهيز كنند .رئي��س مجلس افزود:
پيش از اين گفته شده بود كه تغيير برآورد دشمن از
محاسبات و اقدامات ايران ضرورتي انكارناپذير براي
كاهش فش��ارها بر مردم ايران است .اين مهم ميسر
نخواهد شد جز با برداشتن گامهاي بلند و معنيدار
در حوزههايي كه دشمن به آنها توجه ميكند و درباره
آنها نگراني دارد.

قاليباف خاطرنشان كرد :امروز بيش از گذشته اين
امر به اثبات رس��يده اس��ت اما برخي گفتوگوها و
اظهارنظرها ،چه قبل و چه بعد از ترور ،حاكي از درك
نكردن اين نكته بديهي اس��ت كه از نظر دشمن باال
بردن دس��ت نياز به مذاكره حاوي اين پيام اش��تباه
است كه ايران عزيز خداي ناكرده ضعيف است و تصور
دشمن از ايران ضعيف نتيجهاي جز فشار اقتصادي
بيشتر و امنيت كمتر نخواهد بود.
رئيس مجلس اظهار داشت :براي رسيدن به اين هدف
هركدام از قوا ،نهادها و س��ازمانها وظيفهاي دارند.
مجلس نيز در حدود وظاي��ف و اختيار خود ،فوريت
طرحي را در  13آبان تصويب كرد و در همين جلسه
غيرعلني امروز صبح مجلس همان طرح مورد بحث
قرار گرفت و انشاءاهلل در همين هفته اين طرح نهايي
خواهد شد .وي افزود :اين طرح باعث تقويت صنعت
و دستاوردهاي عملي دانشمندان هستهاي ميشود
و زمينه عبور از تحريمها را براي ايران ايجاد ميكند.
همچنين به دشمن نشان ميدهد كه محاسباتش
كام ً
ال غلط بوده اس��ت و تا به تعهداتي كه یکطرفه
در رفع تحريمها زیر پا گذاشته عمل نكند ،ايران نيز
به تعهداتش عمل نخواهد كرد .قاليباف اضافه كرد:
همچنين براي دشمن روشن خواهد شد جناياتي كه
در اين ماهها ديدهايم ،نه تنها اجماع داخلي براي انتقام
ازآنهاراايجادميكنند،بلكهدربرنامههستهايجهش
خواهد آفريد .رئيس مجلس اظهار داشت :به بركت
خون فخريزاده قفلهايي كه به صنعت هس��تهاي
زده شد باز و زمينه عبور از تحريمها انشاءاهلل فراهم
خواهد شد.
 سهم ايران در برجام قفل شده است
در این جلسه حجتاالسالم مجتبي ذوالنوري ،رئيس
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در
تشريح طرح دو فوريتي اقدام راهبردي براي مقابله با
ل الحاقي اظهار
تحريمهاي امريكا و لغو اجراي پروتك 
داشت :برجام دو طرف داشت كه يك طرف آن 5+1
بوده و طرف ديگر آن جمهوري اسالمي ايران است.
جمهوري اس�لامي تمام تعهدات برجامي خود را از
صفر تا صد انج��ام داده و گزارشهای متعدد و مكرر
مديركل آژانس بینالمللی ان��رژي اتمي اعالم كرده
كه جمهوري اس�لامي تمامي تعهدات خود را اجرا
كرده است .وي افزود :متأسفانه طرفهاي مقابل ما كه
يكي از آنها امريكا بود ،كاري كرد كه تحريمهاي بانكي
به صورت كاغذي لغو شد ولي سايه سنگين تهديد و
تحريم را بر نظام بانكداري دنيا حفظ كرد و عم ً
ال هيچ

تحريمي برداشته نشد.
ذوالنوري افزود :سهم ايران در برجام قفل شده است
و ما به سهم و حق خود نرس��يديم؛ طرفهاي ما به
وظايفش��ان عمل نكردند و اتحاديه اروپا هم حاضر
نش��د هزينه بپردازد؛ طبق عرف و قوانين و حقوق و
تكليف جمهوري اسالمي هم بايد از مسيري كه رفته
است بازگردد.
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشت:
حوادث مكرر هم از سوي آنها عليه جمهوري اسالمي
سامان دادند ،بنابراين طرح تجديد نظر در اين مسير
تدوين شده است كه هشت طرحي كه نمايندگان از
خروج از ام پي تي تا اصالحاتي در برجام يكدست شده
وجلساتمتعددكارشناسيباحضورآزادنمايندگانو
صاحبنظران برگزار شد كه نتيجه آن طرح 9مادهاي
شده است .وي در توضيح بيش��تر گفت :تفاوت اين
طرح با ديگر طرحها آن است كه مسيري براي تعطيل
كردن تعهداتي كه تاكنون اجراي��ي كردهايم پيش
بيني شده اس��ت و در پايان هم ماده  9براي آن جرم
انگاري شده و درجات مجازات هم از درجه  ۴تا درجه
 ۷در نظر گرفته ش��ده و اين مجازاتها در خصوص
افرادي كه از اجراي اين قانون ممانعت كنند ،در نظر
گرفته شده است.
 تصويب ط�رح با ش�عار مرگ ب�ر امريكا و
اسرائيل
پس از س��خنان ذوالنوري و در حال��ي كه طرح هيچ
مخالفي نداشت ،مجلس وارد فرآيند رأیگیری شد
كه در نهايت از  246نماينده حاضر در صحن علني،
 232نماينده به اين طرح رأی مثبت دادند .نمايندگان
مجلس بعد از رأی قاطع به اين دو فوريت شعار «مرگ
بر امريكا» و «مرگ بر اسرائيل» و «اهلل اكبر» سردادند.
طبق آییننامه مجلس بعد از  48ساعت از تصويب دو
فوريت اين طرح براي بحث و تبادل نظر وارد صحن
علني مجلس شوراي اسالمي شود .از همين رو بر طبق
اعالم سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي
مجلسروزسهشنبهجلسهاضطراريداردوكميسيون
امنيت ملي مجلس موظف است پیشنهادها را ظرف
 48ساعت بررسي و به مجلس ارائه دهد.
 طرح اقدام راهبردي چه ميگويد؟
ابوالفضلعمويي،سخنگويكميسيونامنيتمليدر
تشريحجزيياتاينطرحگفت:اينطرحابعادمختلفي
دارد كه ميتوانم به تقويت صنعت هستهاي و اعمال
محدوديتهاي نظارتي به منظور آنكه در محاسبات
راهبردي طرف مقابل تغيير ايجاد كرده و آنها را به اين

نتيجه برسانيم كه روند اعمال فشار عليه جمهوري
اسالمي بايد تغيير كند اشاره كنم؛ اين در حالي است
كه در پي ترور شهيد فخريزاده نمايندگان مجلس به
اين تصميم رسيدند كه بايستي مجلس اقدام واكنشي
در اين باره داش��ته باش��د .وي گفت :در طرح اقدام
راهبردي براي لغو تحريمها ،اوالً خواستار آن هستيم
كه غنيسازي اورانيوم  20درصد در كشور احيا شود و
نسل جديد سانتريفيوژهاي IR6و IR8مورد استفاده
قرار گيرد ،ضمن اينكه يك رآكتور آب سنگين مشابه
رآكتور سابق اراك از طرف سازمان انرژي اتمي مورد
طراحي قرار گيرد.
 جزئي�ات طرح اق�دام راهبردي ب�راي لغو
تحريمها
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در تشريح
جزئياتطرحفوريتياقدامراهبرديبرايلغوتحريمها
گفت :احيای غنيسازي اورانيوم 20درصدي ،استفاده
از نسل جديد س��انتريفيوژها و س��اخت رآكتور آب
سنگين مشابه رآكتور سابق اراك و محدودیت براي
آژانس بخشي از پيشنهاد اين طرح است.
ابوالفضل عمويي در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :در
پي عدم اجراي تعهدات طرفهاي غربي يك فوريت
طرحي با عنوان اقدام راهبردي ب��راي لغو تحريمها
پيش از اين در مجلس تصويب شده و جزئيات آن در
كميسيون امنيت ملي در حال بررسي و حتی كليات
آن به تصويب رس��يده بود كه نمايندگان پيشنهاد
ارتقای فوريت را مطرح كردند.
وي اف��زود :اين طرح ابعاد مختلف��ي دارد كه تقويت
صنعت هس��تهاي و اعمال محدوديتهاي نظارتي
به منظور تغيير محاس��بات راهبردي طرف مقابل از
جمله آنهاست.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجل��س گف��ت :از جمله ایدهه��ا و پیش��نهادهای
نمايندگان در اين باره آن بود كه ميتوانيم در رويههاي
داخلي مجلس براي سرعتبخش��ي ب��ه كار ،طرح
يك فوريتي اق��دام راهبردي براي لغ��و تحريمها به
دو فوري��ت ارتقا پيدا کند و همين ط��ور نمايندگان
پیش��نهادهای مختلفي درباره حوزهه��اي نظارتي
داشتند كه اين پیشنهادها ميتواند ظرف  48تا 72
ساعت آينده در اختيار كميسيون امنيت قرار بگيرد
و وقتي هم در سامانه صحن علني مجلس بارگذاري
شود ،نمايندگان ميتوانند پیشنهادهای مربوط به اين
موضوع را در آنجا درج كنند .وي گفت :در طرح اقدام
راهبردي براي لغو تحريمها ،اوالً خواستار آن هستيم
كه غنيسازي اورانيوم  20درصد در كشور احيا شود و
نسل جديد سانتريفيوژهاي IR6و IR8مورد استفاده
قرار گيرد ،ضمن اينكه يك رآكتور آب سنگين مشابه
رآكتور سابق اراك از طرف سازمان انرژي اتمي مورد
طراحي قرار گيرد.
عمويي در توضيح بيشتر گفت :سازمان انرژي اتمي بر
اساس طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريمها مكلف
خواهد ش��د كه كارخانه اورانيوم فل��زي در اصفهان
راهاندازی كند ،ضمن اينكه در حوزه هس��تهاي هم
افزايش ذخاير اورانيوم غني ش��ده در سطح پايين را
دنبال كند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس تصريح ك��رد :در حوزه نظارت��ي هم در حال
بررس��ي موضوع هستيم و پیش��نهادهای مختلفي
به كميسيون رس��يده كه ميتوان به موضوع ايجاد
محدوديتهاي نظارت��ي براي آژان��س بینالمللی
انرژي اتمي اش��اره كرد .در همين راستا نمايندگان
مجلس خواستار آن بودند در صورتي كه طرف مقابل
به تعهداتش در اقتصادي پاس��خ ندهد و فروش نفت
جمهوري اسالمي به وضعيت عادي و رضایتبخش
نرسد و يا تبادالت بانكي جمهوري اسالمي ايران به
موقعيت عادي و رضایتبخش نرسد ،محدوديتهاي
دسترسي به بازرسان آژانس بینالمللی انرژي اتمي
مبتني بر پروتكل الحاقي در نظر گرفته شده و اجراي
داوطلبانه پروتكل الحاقي متوقف شود.

خبر

معاون بينالملل قوه قضائيه تأکید كرد

پيگيري و تعقيب عامالن و آمران ترور شهيد فخريزاده

عالوه ب�ر ظرفيت داخلي ،از تم�ام ظرفيتهاي
فراملي به وي�ژه از ظرفيتهاي س�ازمان ملل،
ش�وراي حقوق بش�ر ،گزارش�گران موضوعي
حقوق بشر ،كميسارياي عالي حقوق بشر براي
دادخواهي ،پيگيري و تعقي�ب عامالن و آمران
ترور ش�هيد فخريزاده به�ره خواهيم گرفت.

علي باقريكني ،دبير س��تاد حقوق بشر جمهوري
اسالمي ايران ،در برنامه تلویزیونی «يك روز تازه»
شبكه  ۵سيما ،در پاسخ به اينكه چرا دانشمندي كه
در عرصه علمي فعاليت ميكند هدف تروريستها
قرار ميگيرد ،اظهار داشت :غربيها به دليل اينكه
نميتوانند استقالل ملت ايران را تاب بياورند دست
به جناياتي مانند ترور ميزنند .پس از پيروزي انقالب
اسالمي يكي از كليدواژههاي مهم در شعارهاي مردم
كشورمان بحث اس��تقالل بود .به محض اينكه اين
بحثمطرحشدكشورهايبزرگمقابلماصفآرايي
كردند و حتي كش��ورهايي كه تا قبل از اين با ايران
عادي برخورد ميكردند نيز قراردادهايشان را با ما
فسخ كردند و استقالل بهانه اين اقدامات بود.
دبير ستاد حقوق بشر با تأکید براينكه از ديد غربيها
ترور ،مكمل پ��روژه تحريم و مجازات ملتي اس��ت
كه تحريم بر آنه��ا اثر نكرده ،گفت :ترور ش��هيد
فخريزاده ،مجازات يك فرد نيست؛ بلكه مجازات

يك ملت اس��ت .قدرتهاي غرب��ي نميخواهند
هيچ عرصهاي از اس��تقالل را در دنيا ببينند و جرم
مردم ايران اين است كه بابت اس��تقالل خود بايد
هزينه بدهند.
باقريكني در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص اقدام
قوه قضائيه و اينكه س��تاد حقوق بشر چه واكنشي
در قبال اي��ن ترور خواهد داش��ت ،تصريح كرد :در
عرصه قضايي ابتدا باي��د اطالعات الزم و تحقيقات
كافي انجام ش��ود تا عامالن و آم��ران به طور دقيق
شناسايي شوند و سپس ،همانطور كه رئيس قوه
قضائيه بر پيگيري اين موضوع تأکید كردند ،اين ترور
در ساحت بينالمللي پيگيري خواهد شد .وي با بيان
اينكه از همان ساعات نخست پس از ترور ،اقدامات
حقوق بشري آغاز شده ،گفت :از تمام ظرفيتهاي
فراملي به ويژه از ظرفيتهاي سازمان ملل ،شوراي
حقوق بش��ر ،گزارش��گران موضوعي حقوق بشر،
كميس��ارياي عالي حقوق بش��ر براي دادخواهي
استفاده ميكنيم .همچنين از ظرفيتهاي حقوق
بشري دوجانبه و نمايندگيهاي جمهوري اسالمي
ايران در خارج از كش��ور براي پيگي��ري و تعقيب
اين جنايت بهره خواهيم گرفت؛ چرا كه اين اقدام
ددمنشانه و جنايتكارانه يكي از مصاديق بارز جنايت
عليه بشريت است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

توقف پروتكل الحاقي حداقل سيلي ايران به آمران ترور است

حداق�ل س�يلي م�ا ب�ه آم�ران ترور ش�هيد
فخريزاده ،توقف داوطلبان�ه پروتكل الحاقي
از س�وي دولت و تجدي�د نظر س�ازمان انرژي
اتم�ي در رژي�م بازرس�يهاي آژان�س اس�ت.

به گزارش فارس ،محس��ن رضاي��ي ،دبير مجمع
تشخيصمصلحتنظامروزگذشتهباحضوردرخانه
دانشمند هستهاي شهيد محسن فخريزاده ،ضمن
تبريك و تسليت به همسر ،فرزندان و بستگان اين
شهيد واالمقام گفت :من برادري عزيز از سبزپوشان
سپاه را از دست دادم.
رضايي در اين ديدار به همسر صبور و هميشه همراه
شهيد،گفت:محسنفرديعارفمجاهدودانشمند
بود .از اول ورود به سپاه ،با عرفان الهي و اشعار حافظ
انس داشت و در مبارزه با ضد انقالب ،در كردستان
و حضور در دفاع مقدس پيشگام بود و در پيشرفت
هستهاي و عبور از مرزهاي دانش فيزيك هستهاي
نقشی قاطع و جدي داشت .محسن رضايي تأکید
كرد:حداقلسيليمابهآمراناينجنايتتروريستي
اين اس��ت كه دولت ما اج��راي داوطلبانه پروتكل
الحاقي را متوقف كند و سازمان انرژي هستهای ،رژيم
بازرسيها را مورد تجديدنظر قرار دهد و فورا ًاقدامات
حداقلي نظير تعليق پخش آنالين دوربینها ،كم
كردن تعداد بازرسان و اعمال محدوديتهايي در

دسترسيبازرسانبهسایتهاودانشمندانهستهاي
ايران را در دستور کار قرار دهد .رضايي گفت :هيچ
دليلي ندارد هنگامي كه امريكا و اروپا به طور رسمي
و عملي از برجام خارج شدهاند ،دولت و مجلس ما
درباره NPTو پروتکل الحاقي و برجام هيچ بررسي
مجدد و تجديدنظري نداشته باشد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :اينكه
رژيم صهيونيستي و عربستان قصد دارند از آخرين
روزهاي حيات سياس��ي ترامپ در جنگافروزی
استفاده كنند ،مانع از مجازات جدي آمران و عامالن
ترور دانشمند برجسته هس��تهاي ما نخواهد شد.
رضايي اف��زود :در ديپلماس��ي انقالب��ي ،مجازات
متناسب و سيلي بزرگ هست و از جنگ جلوگيري
ميشود ولي در ديپلماسي سازشكارانه ،مجازات و
اجراي عدالت كنار گذاشته ميشود كه جنگ نشود
و غالباً تاريخ نشان داده ديپلماسي سازش يا كشور
را تسليم ميكند و يا آن را با جنگ مواجه ميكند.
استاد دانشگاه جامع امام حسين افزود :همانطور كه
قب ً
ال گفتم خروش انقالبي ما به زودي آمران و عامالن
اين جنايت و تك تك آن تارنشينان روسياه تاريخ را
با سيلي بزرگ از سرير قدرت پايين ميكشد و زلزال
سهمگين و ابابيل فوالدين اقتدار ملت ايران دير يا
زود بر آنها فرود خواهد آمد.

پيام تسليت رهبر انقالب
به مناسبت درگذشت حجتاالسالم شهيدي

حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي درگذشت حجتاالسالم شهيدي
را تسليت گفتند.

به گزارش پايگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبري در پيام رهبر معظم
انقالب آمده است :درگذشت مرحوم مغفور جناب حجتاالسالم آقاي
حاج سيد محمدعلي ش��هيدي رحمهًْاهللعليه را به خاندان مكرم و همه
دوس��تان و همكاران و بازماندگان ايشان تسليت عرض میکنم .حضور
در عرصههاي گوناگون انقالب و نظام اسالمي كه آخرين آن مسئوليت
در بنياد شهيد و خدمتگزاري به خانوادههای معظم شهيدان بود ،ذخير ه
معنوي عظيمي است كه موجب علو درجات ايشان خواهد بود انشاءاهلل.
رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم مسئلت میکنم.
 سوابق اجرايي مرحوم محالتي
مرحوم شهيدي در سال  ۱۳۲۸در شهرستان محالت متولد شد و پيش
از انقالب در مبارزات عليه رژيم پهلوي حضور پرشوري داشت و همراه
با س��اير روحانيون اقدامات و فعاليتهاي مؤثري را انجام داد .وي پس
از پيروزي انقالب اس�لامي از اعضاي مؤس��س وزارت س��پاه پاسداران
انقالب اس�لامي بود و معاونت حقوقي و پارلماني اي��ن وزارتخانه را بر
عهده داشت.
مرحوم شهيدي پس از آن در سمتهاي گوناگون از جمله رئيس عقيدتي
سياسي نيروي هوايي ارتش ،نماينده مجلس ش��وراي اسالمي ،معاون
كنس��ولي و امور مجلس وزارت امور خارجه و مش��اور رئيس جمهور به
خدمت ادامه داد .وي در دوره س��وم مجلس شوراي اسالمي نمايندگي
مردم محالت را در مجلس شوراي اسالمي بر عهده داشت و در اين زمان
بهعنوان رئيس كميسيون فرهنگ و ارش��اد مجلس سوم نيز به خدمت
ميپرداخت .از ديگر سوابق مرحوم شهيدي ميتوان به رياست مؤسسه
اسالمي مونيخ آلمان ،مديركل امور مجلس و مشاور وزير امور خارجه و
رياست بازرسي ويژه رياست جمهوري اشاره كرد .وي در سال  ۱۳۹۲با
حكم دكتر روحاني بهعنوان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و
امور ايثارگران منصوب شد و همزمان با حكمي از سوي مقام معظم رهبري
نمايندگي ايشان را در بنياد شهيد و امور ايثارگران بر عهده گرفت .محالتي
در سال  ۱۳۹۶مجددا ً با حكم رئيس جمهور در سمت خود در بنياد شهيد
و امور ايثارگران ابقا ش��د .وي در اواخر دوران خدمت خود با مش��كالت
جسمي و بيماري روبهرو شد و با شدت گرفتن بيماري در خرداد ماه ۱۳۹۹
از سمت خود بهعنوان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور
ايثارگران استعفا داد و به عنوان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور
ايثارگران به خدمت ادامه داد.

كبري آسوپار

گرايتحريف

انكار خطايي كه كردهايم ،خود خطايي ديگر است .گرچه در عالم سياست،
بسياري اوقات اين انكار را با توجه به مختصات شرايطي كه انكار در آن بيان
ميشود ،ميتوان عقبنشینی و يا به نوعي جبران اشتباه دانست ،اما نسبت
دادن خطايي كه خود كردهايم به منتقدان و مخالفان سياسي ،بي آنكه دليلي
براي آن داشته باشيم ،نه رنگ عقبنشینی دارد و نه مقدمه جبران است ،بلكه
عين بیاخالقی است .محمدجواد ظريف در گفتوگويي با يك سايت خبري
مدعيشدهكه«بعضيدوستانميروندوبهامريكا«گرا»ميدهندكهبامابهتر
ميتوانيد كار كنيد .ما كه سكوت ميكنيم ،دليل نميشود كه متوجه اين گراها
نيستيم .من كسي را متهم نميكنم ،ولي ميدانم و خبرش را به من ميدهند
كه گفتهاند اينها در قدرت نميمانند و قدرت اينها چند روزه است».
سخنان ظريف البته اتهام زني كلي و ادعايي بي سند است ،گرچه كه با عبارت
«من كسي را متهم نميكنم» بخواهد به آن رنگ اخالق بزند .از قضا اگر فردي
خاص را متهم ميكرد ،اخالقيتر بود تا آنكه يك عبارت كلي «بعضي دوستان»
را به كار ببرد و انگشت اتهام را به سمت همه ببرد .البته آن وقت كار او سخت
ميشدوصدايهمان فردخاصبلندميشدوديگرظريفنميتوانستهمين
طور راحت از بار مسئوليت ادعايي كه ميكند ،شانه خالي كند.
با اين همه ،بياييد فرض كنيم ظريف راست ميگويد و كساني از مخالفان او
و جريان حامياش به امريكا گرا دادهاند .در اين صورت ،مخالفان ظريف تازه
شدهاند مثل خود ظريف!
ظريف گرچه در ادامه ادعايي كه طرح كرده ،ميگويد كه «اينجاست كه فكر
ميكنم سياست خارجي نياز به اين دارد كه منسجم باشد ،اينجاست كه فكر
ميكنم ما با خارجي كه طرفيم ،يك نفر واحد بايد تلقي شويم .شخصاً وقتي به
خارج از كشور ميروم ،همان اندازه كه از همكارانم دفاع ميكنم ،از كساني كه
عليه من حتي اتهام ميزنند نيز دفاع ميكنم » .اما به نظر ميرسد مستنداتي
را كه اثبات ميكند او چگونه در مواجهه با خارجيها ،سخن از منافع جناحي
گفت و يا چطور توئيتي زد كه انتخابات ايران را به مذاكرات آژانس گره بزند و
هشدار دهد كه اگر مذاكرات به ثمر نرسد ،انتخابات چه ميشود! يادآوري برخي
مواضع و اقدامات خارجي ظريف كه از آنها پي اهداف جناحي در داخل بود،
اول براي خود او و بعد براي افكار عمومي مفيد خواهد بود :اول ،مهر ماه،1393
محمدجواد ظريف در پاس��خ به هاله اسفندياري در ش��وراي روابط خارجي
امريكا ميگويد كه «اگر غربيها قدر فرصت ايجاد شده را ندانند و با دولت آقاي
روحاني توافق نكنند ،مردم  16ماه بعد در انتخابات مجلس پاسخ آنها را با رأی
دادن به جريانات غربستیز خواهند داد » .ظريف گرچه مدعي شد سخنانش
به درستي ترجمه نشدهاند ،اما انتشار فيلم سخنان او نشان داد كه ظريف چنين
جمالتي را گفته است.
جالب آنكه ظريف در پاسخ به سؤالی ديگر ،اشاره ميكند كه در سال ،2004
 2005به دليل كارش��كنيهاي صورت گرفته در مذاكرات ،مردم به رئيس
جمهوري متفاوت (احمدینژاد) رأی دادند و در واقع به ما پاداش دادند كه مرا
هم زود بازنشسته كرد!»
دوم ،ظريف گرچه ميخواهد موضع نادرستش در شوراي روابط خارجي را
با بهانه ترجمه نادرست ،توجيه كند ،اما او پيشتر و پس از مذاكرات وين در
توئيتي هم همين نكته را نوشته بود« :بازگشت از وين پس از مباحثات سخت.
توافق شدني است .نياز است كه توهمات كنار گذاشته شود .نبايد مانند سال
 2005فرصت از دست برود » .سال 2005سالي بود كه اصالحطلبان انتخابات
رياستجمهوري را پس از آنكه هشت س��ال دولت اصالحات بر سر كار بود،
باختند .باخت آنان در انتخابات باعث ش��د روندي ك��ه روحاني و ظريف در
مذاكرات سعدآباد آغاز كرده بودند ،به پايان برسد .بنابراين ،گزافه نيست كه
بگوييم ظريف براي پيشبرد مذاكرات همواره چشم به داخل داشته و براي بردن
انتخابات داخلي ،چشم اميد به عملكرد مناسب خارجي.
سوم ،انتشار ويدئويي از گفتوگوي غيررسمي ظريف و محمد البرادعي ،رئيس
وقت آژانس انرژي اتمي كه به شكلي غيررسمي نشسته و دوستانه صحبت
ميكردند ،نش��ان داد كه ظريف چگونه در تعامل با خارجيها پيگير منافع
جناحي داخلی است .اين سخنان او با البرادعی است« :بسياري از كانديداهاي
انتخابات رياستجمهوري ( )۱۳۸۴از شكست مذاكرات ما سود ميبرند .آنها
موفقيتي در اين گفتوگوها نميبينند ،از طرفي آنها آدمهاي پرنفوذي هم
هستند .اعتبار اروپاييها و مذاكرهكنندگان ايراني هر دو در ايران از دست رفته
است .اين تنها مشكل اعتماد به آنها نبود؛ اين مشكل اعتماد به جبهه ما هم بود.
اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه».
ظريف در گفتوگوي اخيرش ميخواهد تحريف كن��د؛ ميخواهد آنچه را
كه خود انجام داده ،به «برخي» نسبت دهد كه معلوم نيست كيستند و كجا
گرايي به دشمن دادهاند .هر چه ادعاي او در گرا دادن مخالفانش به امريكا بي
سند است ،اما صحبت ما در گرا دادن ظريف به بيگانگان مستند است .هنوز
آن گرا دادنها فراموش نشده ،باب تحريف باز كردهاند .اما مستندات موجود
است و اينترنت ،حافظه مردم نيست كه فراموش كند ،فقط يك جستوجوي
ساده الزم دارد.

