
  گزارش

مجازات عامالن ترور
  ضرورت بازدارندگی عزتمندانه

دانشمند توانمند کشورمان دکتر محسن فخری زاده عصر روز جمعه 7 آبان ماه 
در ورودی آبسرد تهران در حادثه ای تروریستی به شهادت رسید و مزد سال     ها 
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 سال هاست که در لیست ترور موساد و سوژه های 
سیا قرار داشته و چندین سال قبل نشریه فارین پالیسی او را در زمره 500مرد 
قدرتمند جهان ذکر کرده و تاکن��ون چند بار طرح ترور او خنثی ش��ده و 
تروریست     ها ناکام  مانده  بودند، اما این بار او توسط یک تیم کاماًل حرفه ای و 
به شکلی وحشیانه درحالی که همراه خانواده اش بوده و از دیدار بستگانش 

برمی گشته مورد حمله قرار گرفته و به شهادت می رسد. درست زمانی که؛
1- کمت��ر از 60روز از زمان قدرت رئیس جمهور امریکا باقی مانده اس��ت.  
2- نشست مشترکی بین مقامات صهیونیس��تی و امریکایی در شهر نئوم 
عربستان برگزار شده است.  3- امریکایی     ها تحرکاتی چون اعزام بمب افکن 
بی 52 به منطقه و بازگرداندن ناو هواپیمابر به خلیج فارس را همراه با تبلیغات 
رسانه ای دنبال می  کنند.  4- ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه آمادگی برای 
همراهی با اقدامات امریکا در آماده باش به سر می برد.  5- رژیم صهیونیستی 
مانور رسانه ای-تبلیغی سنگینی با ادعای حمله های مکرر به نیروهای مقاومت 

در سوریه به راه انداخته است. 
عالوه بر موارد فوق، که روشن تر اینکه نخست وزیر فاسد و جنایتکار رژیم 
صهیونیستی که دو سال قبل در ادعاهای سیاسی -تبلیغی علیه فناوری 
هسته ای جمهوری اس��المی ایران از دکتر محس��ن فخری زاده نام برد و 
همان زمان خواس��ته که نام او را برای آینده به خاطر بسپارند، همان روز 
جمعه دریک توئیت به صهیونیس��ت     ها اعالم می دارد ک��ه در این هفته 
اقدامات زیادی انجام شده که برخی را نمی توان ذکر کرد و اشاره می کند 
که     شنبه خوبی داشته باشید.  مجموعه موارد فوق نشانگانی از امریکایی-

صهیونیستی بودن حادثه ترور شهید فخری زاده به جرم نقش داشتن در 
عرصه علم و فناوری برای قدرت دفاعی و حل مش��کالت اساسی کشور 
عزیزمان است که در مجموعه علمی-پژوهش��ی تحت مدیریت او دنبال     
می شد که س��اخت کیت تش��خیص کرونا و تالش برای ساختن واکسن 
کرونا نمونه های اخیر از نتایج این تالش     ها به حساب می آیند.  البته او یک 
دانشمند هسته ای نیز بوده و توانسته شاگردان زیادی در این رشته تربیت 
کند و دانش و تجربه او در ارتقای فناوری هس��ته ای ایران اسالمی نقش 
مؤثری داشته اس��ت. او یک مدیر موفق در مجموعه ای علمی-پژوهشی 
بوده که هنر به کارگیری مجموعه ای از نخبگان رشته های مختلف علمی 
را داشته و پس از تهدیدات مکرر به ترور، آینده معطوف به شهادتش را نیز 
متصور و لذا تجارب و ایده هایش را نیز به همکاران و ش��اگردانش منتقل 
کرده است. لذا همان گونه که شهادت شهید تهرانی مقدم خللی در روند 
پیشرفت های موشکی کش��ورمان پدید نیاورد، ش��هادت این دانشمند 
پرتالش نیز روند برنامه های علمی-پژوهشی مجموعه تحت مدیریت او را 
متوقف نخواهد ساخت.  از این رو، اقدام صهیونیست     ها که ازسوی بسیاری 
از مقامات غربی خالف حقوق بشر و عملی مجرمانه خوانده شده، نه برای 
متوقف ساختن روند پیشرفت فناوری های مربوط به حوزه تالش شهید 
فخری زاده که احتماالً با اهداف دیگری انجام شده که می تواند همزمان 
برای امریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود به صورت مشترک قابل توجه و 

مهم به حساب آید. اهدافی چون؛ 
1- وارد ساختن جمهوری اس��المی به میدان تنش و درگیری.  2- ارائه 
تصویری انفعالی و ضعیف از جمهوری اس��المی به اروپا و رئیس جمهور 
آینده امریکا برای مذاکرات هس��ته ای احتمالی و پ��س از ترامپ.  از این 
رو تروریس��ت     ها برای کاهش خطر واکنش ایران، زم��ان انتقال قدرت و 
جابه جایی ریاست جمهوری 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 رسانه ای و سیاسی وسیع و ماندگار دارد، جمهوری اسالمی را در 
شرایط سخت و آچمزکننده ای قرار می دهد که چنانچه واکنش نشان دهد، 
می تواند مقدمه تنشی غیرقابل کنترل و ورود به جنگ شود و اگر واکنش 
نشان ندهد، بازدارندگی در برابر اقدامات مشابه تضعیف شده و می تواند 
مشوق صهیونیس��ت     ها 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 7 آذر رقم می زند، عبارتند از:
1- دلدادگی و اصرار برخی از مسئوالن و چهره های سیاسی کشورمان به 

مذاکره و دلخوشی به جابه جایی قدرت در امریکا. 
2- نامتناس��ب ب��ودن واکنش     ها ب��ه اقدام��ات جنایت کاران��ه و خبیثانه 
صهیونیست     ها و امریکایی     ها علیه محور مقاومت و برخورد مبهم به اقدامات 

تروریستی رژیم صهیونیستی مثل خرابکاری در تأسیسات نطنز. 
 بنابراین، برای متوقف ساختن روند تهاجمی صهیونیست     ها و متوقف ساختن 
اقدامات جنایتکارانه و تروریستی آن ها، الزم است، ضمن انعکاس شکایت     ها و 
ادعاهای حقوقی به مراجع بین المللی و طرح ادعاهای حقوقی مرتبط با موضوع 
و بازتاب دادن واقعیت     ها و نشانگان مربوط به اقدامات تروریستی و جنایتکارانه 
صهیونیست     ها و نقض حاکمیت کشورمان در عرصه  رسانه ای و آگاه سازی 
افکار عمومی، پاسخ قاطع و به هنگام در دستور کار قرار گرفته و از هرگونه 
فرصت سوزی -که به جسارت بیشتر صهیونیست     ها منجر می شود- اجتناب 
گردد.  عالوه بر 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 شکل گیری شبکه های ترور و جنایت در داخل ممانعت به عمل آورد. مقدمه 
این مجازات تمرکز دستگاه های اطالعاتی و امنیتی روی این پدیده، پوشش 

خأل    ها و جابه جایی در اولویت     ها است. 
و آخر اینکه عزت امروز ایران اسالمی ایجاب می کند 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. 

 گراي تحريف
انکار خطایي که کرده ایم، خود خطایي دیگر است. گرچه در عالم سیاست، 
بسیاري اوقات این انکار را با توجه به مختصات شرایطي که انکار در آن بیان 
مي شود، مي توان عقب نشینی و یا به نوعي جبران اشتباه دانست، اما نسبت 
دادن خطایي که خود کرده ایم به منتقدان و مخالفان سیاسي، بي آنکه دلیلي 
براي آن داشته باشیم، نه رنگ عقب نشینی دارد و نه مقدمه جبران است، بلکه 
عین بی اخالقی است  .محمدجواد ظریف در گفت وگویي با یک سایت خبري 
مدعي شده که »بعضي دوستان مي روند و به امریکا »گرا« مي دهند که با ما بهتر 
مي توانید کار کنید. ما که سکوت مي کنیم، دلیل نمي شود که متوجه این گراها 
نیستیم. من کسي را متهم نمي کنم، ولي مي دانم و خبرش را به  من مي دهند 

که گفته اند اینها در قدرت نمي مانند و قدرت اینها چند روزه است.«
سخنان ظریف البته اتهام زني کلي و ادعایي بي سند است، گرچه که با عبارت 
»من کسي را متهم نمي کنم« بخواهد به آن رنگ اخالق بزند. از قضا اگر فردي 
خاص را متهم مي کرد، اخالقي تر بود تا آنکه یک عبارت کلي »بعضي دوستان« 
را به کار ببرد و انگشت اتهام را به سمت همه ببرد. البته آن وقت کار او سخت 
مي شد و صداي همان فرد خاص بلند مي شد و دیگر ظریف نمي توانست همین 

طور راحت از بار مسئولیت ادعایي که مي کند، شانه خالي کند. 
با این همه، بیایید فرض کنیم ظریف راست مي گوید و کساني از مخالفان او 
و جریان حامي اش به امریکا گرا داده اند. در این صورت، مخالفان ظریف تازه 

شده اند مثل خود ظریف! 
ظریف گرچه در ادامه ادعایي که طرح کرده، مي گوید که »اینجاست که فکر 
مي کنم سیاست خارجي نیاز به این دارد که منسجم باشد، اینجاست که فکر 
مي کنم ما با خارجي که طرفیم، یک نفر واحد باید تلقي شویم. شخصاً وقتي به 
خارج از کشور مي روم، همان اندازه که از همکارانم دفاع مي کنم، از کساني که 
علیه من حتي اتهام مي زنند نیز دفاع مي کنم. « اما به نظر مي رسد مستنداتي 
را که اثبات مي کند او چگونه در مواجهه با خارجي ها، سخن از منافع جناحي 
گفت و یا چطور توئیتي زد که انتخابات ایران را به مذاکرات آژانس گره بزند و 
هشدار دهد که اگر مذاکرات به ثمر نرسد، انتخابات چه مي شود! یادآوري برخي 
مواضع و اقدامات خارجي ظریف که از آنها پي اهداف جناحي در داخل بود، 
اول براي خود او و بعد براي افکار عمومي مفید خواهد بود  :اول، مهر ماه 1393، 
محمدجواد ظریف در پاس��خ به هاله اسفندیاري در ش��وراي روابط خارجي 
امریکا مي گوید که »اگر غربي ها قدر فرصت ایجاد شده را ندانند و با دولت آقاي 
روحاني توافق نکنند، مردم 16 ماه بعد در انتخابات مجلس پاسخ آنها را با رأی 
دادن به جریانات غرب ستیز خواهند داد. « ظریف گرچه مدعي شد سخنانش 
به درستي ترجمه نشده اند، اما انتشار فیلم سخنان او نشان داد که ظریف چنین 

جمالتي را گفته است. 
جالب آنکه ظریف در پاسخ به سؤالی دیگر، اشاره مي کند که در سال 2004، 
2005 به دلیل کارش��کني هاي صورت گرفته در مذاکرات، مردم به رئیس 
جمهوري متفاوت )احمدی نژاد( رأی دادند و در واقع به ما پاداش دادند که مرا 

هم زود بازنشسته کرد!«
 دوم، ظریف گرچه مي خواهد موضع نادرستش در شوراي روابط خارجي را 
با بهانه ترجمه نادرست، توجیه کند، اما او پیش تر و پس از مذاکرات وین در 
توئیتي هم همین نکته را نوشته بود: »بازگشت از وین پس از مباحثات سخت. 
توافق شدني است. نیاز است که توهمات کنار گذاشته شود. نباید مانند سال 
2005 فرصت از دست برود. « سال 2005 سالي بود که اصالح طلبان انتخابات 
ریاست جمهوري را پس از آنکه هشت س��ال دولت اصالحات بر سر کار بود، 
باختند. باخت آنان در انتخابات باعث ش��د روندي ک��ه روحاني و ظریف در 
مذاکرات سعدآباد آغاز کرده بودند، به پایان برسد. بنابراین، گزافه نیست که 
بگوییم ظریف براي پیشبرد مذاکرات همواره چشم به داخل داشته و براي بردن 

انتخابات داخلي، چشم امید به عملکرد مناسب خارجي. 
سوم، انتشار ویدئویي از گفت وگوي غیررسمي ظریف و محمد البرادعي، رئیس 
وقت آژانس انرژي اتمي که به شکلي غیررسمي نشسته و دوستانه صحبت 
مي کردند، نش��ان داد که ظریف چگونه در تعامل با خارجي ها پیگیر منافع 
جناحي داخلی است. این سخنان او با البرادعی است: »بسیاري از کاندیداهاي 
انتخابات ریاست جمهوري )13۸4( از شکست مذاکرات ما سود مي برند. آنها 
موفقیتي در این گفت وگوها نمي بینند، از طرفي آنها آدم هاي پرنفوذي هم 
هستند. اعتبار اروپایي ها و مذاکره کنندگان ایراني هر دو در ایران از دست رفته 
است. این تنها مشکل اعتماد به آنها نبود؛ این مشکل اعتماد به جبهه ما هم بود. 

اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه .« 
ظریف در گفت وگوي اخیرش مي خواهد تحریف کن��د؛ مي خواهد آنچه را 
که خود انجام داده، به »برخي« نسبت دهد که معلوم نیست کیستند و کجا 
گرایي به دشمن داده اند. هر چه ادعاي او در گرا دادن مخالفانش به امریکا بي 
سند است، اما صحبت ما در گرا دادن ظریف به بیگانگان مستند است. هنوز 
آن گرا دادن ها فراموش نشده، باب تحریف باز کرده اند. اما مستندات موجود 
است و اینترنت، حافظه مردم نیست که فراموش کند، فقط یک جست وجوي 

ساده الزم دارد. 

پيام تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت  درگذشت حجت االسالم شهيدي

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت حجت االسالم شهيدي 
را تسليت گفتند. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري در پیام رهبر معظم 
انقالب آمده است: درگذشت مرحوم مغفور جناب حجت االسالم آقاي 
حاج سید محمدعلي ش��هیدي رحمهًْ اهلل علیه را به خاندان مکرم و همه 
دوس��تان و همکاران و بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم. حضور 
در عرصه هاي گوناگون انقالب و نظام اسالمي که آخرین آن مسئولیت 
در بنیاد شهید و خدمتگزاري به خانواده های معظم شهیدان بود، ذخیره   
معنوي عظیمي است که موجب علو درجات ایشان خواهد بود ان شاءاهلل. 

رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم مسئلت می کنم. 
     سوابق اجرايي مرحوم محالتي

مرحوم شهیدي در سال 132۸ در شهرستان محالت متولد شد و پیش 
از انقالب در مبارزات علیه رژیم پهلوي حضور پرشوري داشت و همراه 
با س��ایر روحانیون اقدامات و فعالیت هاي مؤثري را انجام داد. وي پس 
از پیروزي انقالب اس��المي از اعضاي مؤس��س وزارت س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي بود و معاونت حقوقي و پارلماني ای��ن وزارتخانه را بر 

عهده داشت. 
مرحوم شهیدي پس از آن در سمت هاي گوناگون از جمله رئیس عقیدتي 
سیاسي نیروي هوایي ارتش، نماینده مجلس ش��وراي اسالمي، معاون 
کنس��ولي و امور مجلس وزارت امور خارجه و مش��اور رئیس جمهور به 
خدمت ادامه داد. وي در دوره س��وم مجلس شوراي اسالمي نمایندگي 
مردم محالت را در مجلس شوراي اسالمي بر عهده داشت و در این زمان 
به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگ و ارش��اد مجلس سوم نیز به خدمت 
مي پرداخت. از دیگر سوابق مرحوم شهیدي مي توان به ریاست مؤسسه 
اسالمي مونیخ آلمان، مدیرکل امور مجلس و مشاور وزیر امور خارجه و 
ریاست بازرسي ویژه ریاست جمهوري اشاره کرد. وي در سال 1392 با 
حکم دکتر روحاني به  عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران منصوب شد و همزمان با حکمي از سوي مقام معظم رهبري 
نمایندگي ایشان را در بنیاد شهید و امور ایثارگران بر عهده گرفت. محالتي 
در سال 1396 مجدداً با حکم رئیس جمهور در سمت خود در بنیاد شهید 
و امور ایثارگران ابقا ش��د. وي در اواخر دوران خدمت خود با مش��کالت 
جسمي و بیماري روبه رو شد و با شدت گرفتن بیماري در خرداد ماه 1399 
از سمت خود به  عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استعفا داد و به عنوان نماینده ولي فقیه در بنیاد شهید و امور 

ایثارگران به خدمت ادامه داد. 

رسولسنائیراد

كبريآسوپار

 دوربين ها را خاموش
 و چراغ هسته ای را روشن کنيد

      ادامه از صفحه يک 
از زماني که دولت ترامپ در اردیبهشت ماه سال 97 از 
برجام خارج شد، بحث بازگشت ظرفیت هاي هسته اي 
ایران براي مقابله با اقدامات تخریبي امریکا مطرح شد. 
از خرداد سال 9۸ به تدریج در چندین مرحله تعهدات 
برجامي ایران کاهش یافت تا اینکه با شهادت سردار 
قاسم سلیماني دستور برداشته شدن تمام مصوبات 

صادر شد. 
با این حال، و در دور جدید اقدامات تروریستي رژیم 
صهیونیستي، مجلس قدم مهم دیگري برداشته و در 
پی تصویب قانون »طرح اقدام راهبردي لغو تحریم ها« 
اس��ت. این طرح پیش از انتخابات ریاست جمهوري 
امریکا در مجلس با یک فوریت به تصویب رسید اما 
پس از ترور شهید فخري زاده، نمایندگان در خانه ملت 
به دنبال تصویب و ابالغ سریع تر آن رفتند که دیروز در 
اولین قدم دوفوریتی این طرح در جلسه علني مجلس 

به تصویب رسید. 
       قاليب�اف: قفل ه�اي صنعت هس�ته اي باز 

خواهد شد
در آغاز جلسه علني دیروز مجلس، محمدباقر قالیباف، 
ریاست مجلس شوراي اسالمي با تسلیت شهادت دکتر 
فخري زاده گفت: دشمنان مردم ایران باز هم با استفاده 
از ش��یوه هاي ترور به عنوان یکي از غیرانساني ترین 
رفتارها نش��ان دادند که از افزایش ق��درت ایران به 
هراس افتاده اند و حذف دانشمندان ما را براي مقابله 

با ملت برگزیده اند. 
قالیب��اف تأکید کرد: دش��من جنایتکار پش��یمان 
نمي ش��ود مگر با واکنش��ي قوي که ه��م در مقابل 
خطاهاي احتمالي آینده دش��من بازدارندگي ایجاد 
کند و هم بابت این جنایات از آنه��ا انتقام بگیرد. در 
همین راستا عالوه بر انتقام بازدارنده از عامالن و آمران 
شهادت شهید فخري زاده وظیفه همه قوا و سازمان ها 
و نهادهاي مربوطه است که تهدید این ضایعه اسفناک 
را به فرصتي براي قوي شدن در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، امنیت��ي، دفاعي و هس��ته اي تبدیل و از 
فرستادن هرگونه سیگنال ضعف یا اعتماد به سیستم 
سیاس��ي امریکا پرهیز کنند. رئی��س مجلس افزود: 
پیش از این گفته شده بود که تغییر برآورد دشمن از 
محاسبات و اقدامات ایران ضرورتي انکارناپذیر براي 
کاهش فش��ارها بر مردم ایران است. این مهم میسر 
نخواهد شد جز با برداشتن گام هاي بلند و معني دار 
در حوزه  هایي که دشمن به آنها توجه مي کند و درباره 

آنها نگراني دارد. 

قالیباف خاطرنشان کرد: امروز بیش از گذشته این 
امر به اثبات رس��یده اس��ت اما برخي گفت وگوها و 
اظهارنظرها، چه قبل و چه بعد از ترور، حاکي از درک 
نکردن این نکته بدیهي اس��ت که از نظر دشمن باال 
بردن دس��ت نیاز به مذاکره حاوي این پیام اش��تباه 
است که ایران عزیز خداي ناکرده ضعیف است و تصور 
دشمن از ایران ضعیف نتیجه اي جز فشار اقتصادي 

بیشتر و امنیت کمتر نخواهد بود. 
رئیس مجلس اظهار داشت: براي رسیدن به این هدف 
هرکدام از قوا، نهادها و س��ازمان ها وظیفه اي دارند. 
مجلس نیز در حدود وظای��ف و اختیار خود، فوریت 
طرحي را در 13 آبان تصویب کرد و در همین جلسه 
غیرعلني امروز صبح مجلس همان طرح مورد بحث 
قرار گرفت و ان شاءاهلل در همین هفته این طرح نهایي 
خواهد شد. وي افزود: این طرح باعث تقویت صنعت 
و دستاوردهاي عملي دانشمندان هسته اي مي شود 
و زمینه عبور از تحریم ها را براي ایران ایجاد مي کند. 
همچنین به دشمن نشان مي دهد که محاسباتش 
کاماًل غلط بوده اس��ت و تا به تعهداتي که یک طرفه 
در رفع تحریم ها زیر پا گذاشته عمل نکند، ایران نیز 
به تعهداتش عمل نخواهد کرد. قالیباف اضافه کرد: 
همچنین براي دشمن روشن خواهد شد جنایاتي که 
در این ماه ها دیده ایم، نه تنها اجماع داخلي براي انتقام 
از آنها را ایجاد مي کنند، بلکه در برنامه هسته اي جهش 
خواهد آفرید.  رئیس مجلس اظهار داشت: به برکت 
خون فخري زاده قفل هایي که به صنعت هس��ته اي 
زده شد باز و زمینه عبور از تحریم ها ان شاءاهلل فراهم 

خواهد شد. 
       سهم ايران در برجام قفل شده است

در این جلسه حجت االسالم مجتبي ذوالنوري، رئیس 
کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در 
تشریح طرح دو فوریتي اقدام راهبردي براي مقابله با 
تحریم هاي امریکا و لغو اجراي پروتکل  الحاقي اظهار 
داشت: برجام دو طرف داشت که یک طرف آن 5+1 
بوده و طرف دیگر آن جمهوري اسالمي ایران است. 
جمهوري اس��المي تمام تعهدات برجامي خود را از 
صفر تا صد انج��ام داده و گزارش های متعدد و مکرر 
مدیرکل آژانس بین المللی ان��رژي اتمي اعالم کرده 
که جمهوري اس��المي تمامي تعهدات خود را اجرا 
کرده است. وي افزود: متأسفانه طرف هاي مقابل ما که 
یکي از آنها امریکا بود، کاري کرد که تحریم هاي بانکي 
به صورت کاغذي لغو شد ولي سایه سنگین تهدید و 
تحریم را بر نظام بانکداري دنیا حفظ کرد و عمالً هیچ 

تحریمي برداشته نشد. 
ذوالنوري افزود: سهم ایران در برجام قفل شده است 
و ما به سهم و حق خود نرس��یدیم؛ طرف هاي ما به 
وظایف ش��ان عمل نکردند و اتحادیه اروپا هم حاضر 
نش��د هزینه بپردازد؛ طبق عرف و قوانین و حقوق و 
تکلیف جمهوري اسالمي هم باید از مسیري که رفته 

است بازگردد. 
رئیس کمیسیون امنیت ملي مجلس اظهار داشت: 
حوادث مکرر هم از سوي آنها علیه جمهوري اسالمي 
سامان دادند، بنابراین طرح تجدید نظر در این مسیر 
تدوین شده است که هشت طرحي که نمایندگان از 
خروج از ام پي تي تا اصالحاتي در برجام یکدست شده 
و جلسات متعدد کارشناسي با حضور آزاد نمایندگان و 
صاحب نظران برگزار شد که نتیجه آن طرح 9 ماده اي 
شده است. وي در توضیح بیش��تر گفت: تفاوت این 
طرح با دیگر طرح ها آن است که مسیري براي تعطیل 
کردن تعهداتي که تاکنون اجرای��ي کرده ایم پیش 
بیني شده اس��ت و در پایان هم ماده 9 براي آن جرم 
انگاري شده و درجات مجازات هم از درجه 4 تا درجه 
7 در نظر گرفته ش��ده و این مجازات ها در خصوص 
افرادي که از اجراي این قانون ممانعت کنند، 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 که طرح هیچ 
مخالفي نداشت، مجلس وارد فرآیند رأی گیری شد 
که در نهایت از 246 نماینده حاضر در صحن علني، 
232 نماینده به این طرح رأی مثبت دادند. نمایندگان 
مجلس بعد از رأی قاطع به این دو فوریت شعار »مرگ 
بر امریکا« و »مرگ بر اسرائیل« و »اهلل اکبر« سردادند. 
طبق آیین نامه مجلس بعد از 4۸ ساعت از تصویب دو 
فوریت این طرح براي بحث و تبادل نظر وارد صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي شود. از همین رو بر طبق 
اعالم سخنگوي هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمي 
مجلس روزسه شنبه جلسه اضطراري دارد و کمیسیون 
امنیت ملي مجلس موظف است پیشنهاد ها را ظرف 

4۸ ساعت بررسي و به مجلس ارائه دهد. 
      طرح اقدام راهبردي چه مي گويد؟

ابوالفضل عمویي، سخنگوي کمیسیون امنیت ملي در 
تشریح جزییات این طرح گفت: این طرح ابعاد مختلفي 
دارد که مي توانم به تقویت صنعت هسته اي و اعمال 
محدودیت هاي نظارتي به منظور آنکه در محاسبات 
راهبردي طرف مقابل تغییر ایجاد کرده و آنها را به این 

نتیجه برسانیم که روند اعمال فشار علیه جمهوري 
اسالمي باید تغییر کند اشاره کنم؛ این در حالي است 
که در پي ترور شهید فخري زاده نمایندگان مجلس به 
این تصمیم رسیدند که بایستي مجلس اقدام واکنشي 
در این باره داش��ته باش��د. وي گفت: در طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحریم ها، اوالً خواستار آن هستیم 
که غني سازي اورانیوم 20 درصد در کشور احیا شود و 
نسل جدید سانتریفیوژهاي IR6 و IR8 مورد استفاده 
قرار گیرد، ضمن اینکه یک رآکتور آب سنگین مشابه 
رآکتور سابق اراک از طرف سازمان انرژي اتمي مورد 

طراحي قرار گیرد. 
       جزئي�ات طرح اق�دام راهبردي ب�راي لغو 

تحريم ها
سخنگوي کمیسیون امنیت ملي مجلس در تشریح 
جزئیات طرح فوریتي اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها 
گفت: احیای غني سازي اورانیوم 20 درصدي، استفاده 
از نسل جدید س��انتریفیوژها و س��اخت رآکتور آب 
سنگین مشابه رآکتور سابق اراک و محدودیت براي 

آژانس بخشي از پیشنهاد این طرح است. 
ابوالفضل عمویي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: در 
پي عدم اجراي تعهدات طرف هاي غربي یک فوریت 
طرحي با عنوان اقدام راهبردي ب��راي لغو تحریم ها 
پیش از این در مجلس تصویب شده و جزئیات آن در 
کمیسیون امنیت ملي در حال بررسي و حتی کلیات 
آن به تصویب رس��یده بود که نمایندگان پیشنهاد 

ارتقای فوریت را مطرح کردند. 
وي اف��زود: این طرح ابعاد مختلف��ي دارد که تقویت 
صنعت هس��ته اي و اعمال محدودیت هاي نظارتي 
به منظور تغییر محاس��بات راهبردي طرف مقابل از 

جمله آنهاست. 
سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجل��س گف��ت: از جمله ایده ه��ا و پیش��نهاد های 
نمایندگان در این باره آن بود که مي توانیم در رویه هاي 
داخلي مجلس براي سرعت بخش��ي ب��ه کار، طرح 
یک فوریتي اق��دام راهبردي براي لغ��و تحریم ها به 
دو فوری��ت ارتقا پیدا کند و همین ط��ور نمایندگان 
پیش��نهادهای مختلفي درباره حوزه ه��اي نظارتي 
داشتند که این پیشنهاد ها مي تواند ظرف 4۸ تا 72 
ساعت آینده در اختیار کمیسیون امنیت قرار بگیرد 
و وقتي هم در سامانه صحن علني مجلس بارگذاري 
شود، نمایندگان مي توانند پیشنهاد های مربوط به این 
موضوع را در آنجا درج کنند. وي گفت: در طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحریم ها، اوالً خواستار آن هستیم 
که غني سازي اورانیوم 20 درصد در کشور احیا شود و 
نسل جدید سانتریفیوژهاي IR6 و IR8 مورد استفاده 
قرار گیرد، ضمن اینکه یک رآکتور آب سنگین مشابه 
رآکتور سابق اراک از طرف سازمان انرژي اتمي مورد 

طراحي قرار گیرد. 
عمویي در توضیح بیشتر گفت: سازمان انرژي اتمي بر 
اساس طرح اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها مکلف 
خواهد ش��د که کارخانه اورانیوم فل��زي در اصفهان 
راه اندازی کند، ضمن اینکه در حوزه هس��ته اي هم 
افزایش ذخایر اورانیوم غني ش��ده در سطح پایین را 

دنبال کند. 
سخنگوي کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس تصریح ک��رد: در حوزه نظارت��ي هم در حال 
بررس��ي موضوع هستیم و پیش��نهادهای مختلفي 
به کمیسیون رس��یده که مي توان به موضوع ایجاد 
محدودیت هاي نظارت��ي براي آژان��س بین المللی 
انرژي اتمي اش��اره کرد. در همین راستا نمایندگان 
مجلس خواستار آن بودند در صورتي که طرف مقابل 
به تعهداتش در اقتصادي پاس��خ ندهد و فروش نفت 
جمهوري اسالمي به وضعیت عادي و رضایت بخش 
نرسد و یا تبادالت بانکي جمهوري اسالمي ایران به 
موقعیت عادي و رضایت بخش نرسد، محدودیت هاي 
دسترسي به بازرسان آژانس بین المللی انرژي اتمي 
مبتني بر پروتکل الحاقي در نظر گرفته شده و اجراي 

داوطلبانه پروتکل الحاقي متوقف شود. 
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عالوه ب�ر ظرفيت داخلي، از تم�ام ظرفيت هاي 
فراملي به وي�ژه از ظرفيت هاي 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 فخري زاده به�ره خواهيم گرفت. 
علي باقري کني، دبیر س��تاد حقوق بشر جمهوري 
اسالمي ایران، در برنامه تلویزیونی »یک روز تازه« 
شبکه 5 سیما، در پاسخ به اینکه چرا دانشمندي که 
در عرصه علمي فعالیت مي کند هدف تروریست ها 
قرار مي گیرد، اظهار داشت: غربي ها به دلیل اینکه 
نمي توانند استقالل ملت ایران را تاب بیاورند دست 
به جنایاتي مانند ترور مي زنند. پس از پیروزي انقالب 
اسالمي یکي از کلیدواژه هاي مهم در شعار هاي مردم 
کشورمان بحث اس��تقالل بود. به محض اینکه این 
بحث مطرح شد کشور هاي بزرگ مقابل ما صف آرایي 
کردند و حتي کش��ور هایي که تا قبل از این با ایران 
عادي برخورد مي کردند نیز قراردادهاي شان را با ما 

فسخ کردند و استقالل بهانه این اقدامات بود. 
دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید براینکه از دید غربي ها 
ترور، مکمل پ��روژه تحریم و مجازات ملتي اس��ت 
که تحریم بر آن ه��ا اثر نکرده، گفت: ترور ش��هید 
فخري زاده، مجازات یک فرد نیست؛ بلکه مجازات 

یک ملت اس��ت. قدرت هاي غرب��ي نمي خواهند 
هیچ عرصه اي از اس��تقالل را در دنیا ببینند و جرم 
مردم ایران این است که بابت اس��تقالل خود باید 

هزینه بدهند. 
باقري کني در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص اقدام 
قوه قضائیه و اینکه س��تاد حقوق بشر چه واکنشي 
در قبال ای��ن ترور خواهد داش��ت، تصریح کرد: در 
عرصه قضایي ابتدا بای��د اطالعات الزم و تحقیقات 
کافي انجام ش��ود تا عامالن و آم��ران به طور دقیق 
شناسایي شوند و سپس، همان طور که رئیس قوه 
قضائیه بر پیگیري این موضوع تأکید کردند، این ترور 
در ساحت بین المللي پیگیري خواهد شد. وي با بیان 
اینکه از همان ساعات نخست پس از ترور، اقدامات 
حقوق بشري آغاز شده، گفت: از تمام ظرفیت هاي 
فراملي به ویژه از ظرفیت هاي سازمان ملل، شوراي 
حقوق بش��ر، گزارش��گران موضوعي حقوق بشر، 
کمیس��اریاي عالي حقوق بش��ر براي دادخواهي 
استفاده مي کنیم. همچنین از ظرفیت هاي حقوق 
بشري دوجانبه و نمایندگي هاي جمهوري اسالمي 
ایران در خارج از کش��ور براي پیگی��ري و تعقیب 
این جنایت بهره خواهیم گرفت؛ چرا که این اقدام 
ددمنشانه و جنایتکارانه یکي از مصادیق بارز جنایت 

علیه بشریت است. 

حداق�ل س�يلي م�ا ب�ه آم�ران ترور ش�هيد 
فخري زاده، توقف داوطلبان�ه پروتكل الحاقي 
از س�وي دولت و تجدي�د نظر س�ازمان انرژي 
اتم�ي در رژي�م بازرس�ي هاي آژان�س اس�ت. 
به گزارش فارس، محس��ن رضای��ي، دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با حضور در خانه 
دانشمند هسته اي شهید محسن فخري زاده، ضمن 
تبریک و تسلیت به همسر، فرزندان و بستگان این 
شهید واالمقام گفت: من برادري عزیز از سبزپوشان 

سپاه را از دست دادم. 
رضایي در این دیدار به همسر صبور و همیشه همراه 
شهید، گفت: محسن فردي عارف مجاهد و دانشمند 
بود. از اول ورود به سپاه، با عرفان الهي و اشعار حافظ 
انس داشت و در مبارزه با ضد انقالب، در کردستان 
و حضور در دفاع مقدس پیشگام بود و در پیشرفت 
هسته اي و عبور از مرزهاي دانش فیزیک هسته اي 
نقشی قاطع و جدي داشت. محسن رضایي تأکید 
کرد: حداقل سیلي ما به آمران این جنایت تروریستي 
این اس��ت که دولت ما اج��راي داوطلبانه پروتکل 
الحاقي را متوقف کند و سازمان انرژي هسته ای، رژیم 
بازرسي ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و فوراً اقدامات 
حداقلي نظیر تعلیق پخش آنالین دوربین ها، کم 
کردن تعداد بازرسان و اعمال محدودیت هایي در 

دسترسي بازرسان به سایت ها و دانشمندان هسته اي 
ایران را در دستور کار قرار دهد. رضایي گفت: هیچ 
دلیلي ندارد هنگامي که امریکا و اروپا به طور رسمي 
و عملي از برجام خارج شده اند، دولت و مجلس ما 
درباره NPT و پروتکل الحاقي و برجام هیچ بررسي 

مجدد و تجدیدنظري نداشته باشد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: اینکه 
رژیم صهیونیستي و عربستان قصد دارند از آخرین 
روزهاي حیات سیاس��ي ترامپ در جنگ افروزی 
استفاده کنند، مانع از مجازات جدي آمران و عامالن 
ترور دانشمند برجسته هس��ته اي ما نخواهد شد. 
رضایي اف��زود: در دیپلماس��ي انقالب��ي، مجازات 
متناسب و سیلي بزرگ هست و از جنگ جلوگیري 
مي شود ولي در دیپلماسي سازشکارانه، مجازات و 
اجراي عدالت کنار گذاشته مي شود که جنگ نشود 
و غالباً تاریخ نشان داده دیپلماسي سازش یا کشور 
را تسلیم مي کند و یا آن را با جنگ مواجه مي کند. 
استاد دانشگاه جامع امام حسین افزود: همان طور که 
قبالً گفتم خروش انقالبي ما به زودي آمران و عامالن 
این جنایت و تک تک آن تارنشینان روسیاه تاریخ را 
با سیلي بزرگ از سریر قدرت پایین مي کشد و زلزال 
سهمگین و ابابیل فوالدین اقتدار ملت ایران دیر یا 

زود بر آنها فرود خواهد آمد. 

معاون بين الملل قوه قضائيه تأكيد كرد
پيگيري و تعقيب عامالن و آمران ترور شهيد فخري زاده

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام: 
توقف پروتكل الحاقي  حداقل سيلي ايران به آمران ترور   است

رئيس دفتر نظامي فرمانده معظم كل قوا: 
ايستادگي مردم ماهيت امريكا را آشكار کرد

ام�روز دش�من نس�بت ب�ه آن اه�داف بلن�دي ك�ه علي�ه 
و  مي كن�د  ي�أس  احس�اس  داش�ت،  اس�المي  انق�الب 
مي ش�ود.  آش�كار  بيش�تر  روز  ب�ه  روز  نش�انه هايش 
سردار محمد ش��یرازي، رئیس دفتر نظامي فرمانده معظم کل قوا در 
گفت وگو با خبرگزاري بسیج در خصوص اقدامات بسیج، اظهار داشت: 
خدا را شکر مي کنیم که رهبر عزیزمان و امت بسیجي پاي کار انقالب 
ایستاده اند. اثر وجودي این برکات و هوشیاري، هوشمندي و مجاهدت 
اینها باعث شده اس��ت که امروز دشمن نسبت به آن اهداف بلندي که 
علیه انقالب اسالمي داشت احساس یأس کند و نشانه هایش روز به روز 
بیشتر آشکار مي شود. سردار ش��یرازي با بیان اینکه اگر کسي دیروز 
تصور نمي کرد، امریکا با آن عظمت ظاهري که برایش ساخته بودند، 
به این روز بیفتد، امروز ماهیت آن خود به خود بیشتر آشکار مي شود، 
گفت: اینها کاري نیست جز مجاهدت و ایستادن مردم، پاي کار انقالب 

و فرمان رهبر انقالب. 
رئیس دفتر نظام��ي فرمانده کل قوا در خصوص مش��کالت اقتصادي 
موجود در جامعه، تأکید کرد: البته امروز مشکالتي وجود دارد اما این 
محدودیت ها در براب��ر عظمت مردم چیزي نیس��ت و به زودي اثرش 

مشخص خواهد شد و به وضعیت مطلوب خواهیم رسید. 


