دست بر ماشهاي بازدارنده

سعداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوشت :اقدام
تروريستي كه منجر به شهادت دانشمند نامدار
ايران «سردار محسن فخريزاده» گرديد ،يك
شوك مهم به جامعه و نظام سياسي ايران به حساب ميآيد .رخنه امنيتي
در حريم جمهوري اسالمي چيزي نيست كه در يك نظام مقتدر برخوردار
از هزاران نيروي مجرب قابل پذيرش باش��د .رخن��ه اطالعاتي و رخنه
عملياتي در ايران و اس��تفاده از نيروهايي در اين كشور موضوع سادهاي
نيست و اين قلم بدون آنكه منكر زحمات نيروهاي خدوم اطالعاتي كشور
شود و بدون آنكه بخواهد امكان رخنه را به طور كلي غيرممكن جلوه دهد،
وضع كنوني كه سبب از دست رفتن سرمايههاي بسيار بزرگي شده است
را غيرقابل توجيه ميداند .پرورش ش��خصيتي مثل س��ردار محس��ن
فخريزاده به تعبير دقيق حجتاالسالم خسروپناه به  50سال زمان نياز
دارد و جمع س��رمايهاي با اين مش��خصات ،جنبه فوق راهبردي دارد.
كمااينكه حوادثي كه در س��الهاي اخير در مورد برخي مراكز حساس
امنيتي كشور افتاد هم بسيار حائز اهميت است و گذشت زمان نميتواند
بسياري از اين خسارتها را جبران كند .بنابراين به هيچ وجه نميتوان از
قصورهايي كه در بحث نفوذ اتفاق افتاده است ،چشم پوشيد.
اولين گام ما طبعاً بررسي دقيق حادثه و شناسايي عوامل و راههاي نفوذ
و احياناً «انتقالدهندهها» ( ،)Katalizorخواهد بود .اين موضوعي است
كه با دقت تمام و در نظر گرفتن جزئي��ات و ملزومات آن كه يكي از اين
ملزومات ،اطالعرساني دقيق و جزء به جزء و در طول زمان به افكار عمومي
است .حجم خسارتي كه به جمهوري اسالمي وارد شده است ،ميگويد ما
بايد يك كميته قضايي بينالمللي براي پيگيري ترور شهيد فخريزاده (و
ساير شهداي هستهاي) تشكيل دهيم .نكته بسيار مهم در اينجا واكنش
ايران است كه حتماً بايد «بازدارنده» باشد؛ يعني از درجهاي از قاطعيت
و هوشمندي برخوردار باشد كه مطلقاً اجازه تكرار حوادثي حتي بسيار
كوچك از سوي دشمن را در محيط امنيتي ايران ندهد .االن صحبت اين
است كه اين ترور با طراحي ،مديريت و عوامل رژيم صهيونيستي روي داده
است و البته اين با خصوصياتي كه از اين رژيم شرور ميشناسيم ،تطبيق
ميكند .اگر واقعاً دستگاههاي اطالعاتي ما به اقناع رسيدهاند كه اين كار
رژي م صهيونيستي است ،تكليف ما از دو جهت معلوم است؛ يكي از جهت
شناختن عامل حادثه و ديگري از نظر تجربهاي كه با آن داريم.
االن با فرض اثبات نقش رژيم صهيونيس��تي در اين ش��هادت عظيم،
ميتوانيم اين تهديد را عملياتي كنيم اما نه به اين معنا كه به عملياتي
در اندازه اقدام موشكي كه عليه پايگاه نظامي عيناالسد داشتيم ،بسنده
كنيم و نه با مالحظات آن عمليات ،بلكه به اين معنا كه به طور واقعي
ش��هر مهم بندري حيفا را آنچنان مورد حمله قرار دهيم كه عالوه بر
انهدام تأسيسات با تلفات سنگين انساني نيز توأم باشد تا بازدارندگي ما
به «نقطه اطمينان» برسد.
---------------------------------------------------

توصيه ميكنند جنتلمن باشيم!

روزنامه وطن امروز نوش��ت :چند سال
پيش رفته ب��ودم پيش دكت��ر احمد
نقيبزاده كه درباره روابط بينالملل بعد
از برجام مصاحبه كنم؛ گفتوگوي مبسوطي شده بود اما گلواژه گفتوگو
اين بود كه «در روابط بينالملل ،قانون جنگل حاكم است!» يعني بودن در
وضع طبيعي است كه همه ميخواهند بر ديگري سلطه داشته باشند؛ همه
در كمين همديگرند و هر كدام توان داشته باشد و ذرهاي ضعف در طرف
مقابلش ببيند به او حملهور ميشود و ميكشد و ميخورد و ميبرد؛ درست
ميگفت! در اين جنگل وحش��ي بينالمللي اگر ذرهاي عقب بنش��يني
پنجههاي تيز باال ميآي��د و تنت پارهپاره ميش��ود! گرگه��اي درنده
نمينشينند تا تو مهربانيات را نشانشدهي! تا پيغامآور صلح باشي!
در اين جامعه بينالمللي بايد گفت «گور باباي س��ازمان ملل متحد!»
سازمان مللي كه هميشه طرف ظالم اس��ت! حق وتواش براي اوست!
ش��وراي امنيتش طرف اوس��ت و هر بار كه گرگها زخمي ميزنند،
بهمثابه مصلح كل وارد ميش��ود و دعوت به خويش��تنداري ميكند!
مثل همين امروز كه بعد از ترور ش��هيد محسن فخريزاده ،دانشمند
هس��تهاي ايران ،آنتوني��و گوترش ،دبيركل س��ازمان ملل خواس��تار
خويش��تنداري همه طرفها ش��د .مثل فرداي ترور حاجقاس��م كه
همين را گفتند! اص ً
ال كاركرد سازمانهاي بينالمللي در اين نظم نوين
استكباري ساخته امريكايي -اس��رائيلي همين است .بازرسان آژانس
انرژي اتمياش ليست دانشمندان هس��تهاي ايران را براي ترور آماده
ميكنند و به امريكاييها و اس��رائيليها ميدهند ،آنها ترور ميكنند
و سازمان ملل در طرفداري تروريس��تهايش وارد ميدان ميشود كه
«ايران مظلوم ترور شده! خويشتندار باش! بگذار سرمايههايت را يك
به يك نابود كنند و حيثيتت را لكهدار كنند و تحقيرت كنند اما كاري
نكن كه بگويند خويش��تنداري نكردهاي!» اين لفظ «همه طرفها!»
هم در اين توصيههاي شيك و مجلسي سازمان مللي شوخياي بيش
نيست! كدام همه طرفها؟ آنها كه زدهاند و رفتهاند! تنها ما ماندهايم و
داغي بر دل كه اگر «نزنيم ميزنند!» دوباره ميزنند ،سه باره ميزنند؛
ميزنند و به ريشمان ميخندند و سازمان مللشان را جلو مياندازند
كه توصيه به جنتلمني كند؛ به خويشتنداري! لعنت به آنكه ميخواهد
توان خويش��تنداري ما را بيازمايد و با همين دست فرمان ملت ايران
را تضعيف كند و يكيك نخبگان و بزرگان ما را بگيرد! يك روز ش��عار
ميدادند «امريكا در چه فكريه  /ايران پر از بهشتيه!» در حالي كه ايران
پر از بهشتي نبود! ايران پر از سليماني هم نبود! ايران پر از فخريزاده
هم نيست! اين ترورها توان ما را از بين ميبرد و اگر جنتلمن بنشينيم
و خويش��تنداري كنيم و پاس��خ درخوري ندهيم چيزي از خويش و
خويشتنيمان باقي نميماند كه بخواهيم دارايياش كنيم!
---------------------------------------------------

اصل بديهي امنيت

روزنامه خراسان نوشت :واضح است كه
برهم خوردن دس��تگاه محاس��باتي
دشمن ،به همان اندازه خطر دارد كه
برهم خوردن دستگاه محاسبات خودي .به همين دليل جاي هيچ شك و
شبههاي نيست كه پاسخ متجاوز را بايد خيلي قاطع و صريح داد به نحوي
كه دستگاه محاسباتي دشمن از هرگونه خطاي محاسباتي به دور باشد.
اينكه دشمن متجاوز احساس كند ميتواند ضربهاي بزند و با مالحظات
داخلي پاسخ آن را يا دريافت نميكند يا در آن س��طح و اندازه دريافت
نخواهد كرد ،قطعاً پس از ضربه اول به دنبال ضربه دوم و چه بسا بزرگتر
خواهد بود .اين مفاهيم ديگر آنقدر عيان و آشكار است كه بيان آن براي
مقامات اجرايي كه خود سابقه طوالني در حوزه امنيتي دارند مثال زيره به
كرمان بردن است .به همين دليل هيچكس نبايد در مقابل ترور شهيد
فخريزاده ،به فكر مماشات يا مشمول زمان كردن پاسخ به اين جنايت
باشد .در غير اين صورت بايد خداي نكرده منتظر ضربات بعدي تروريستي
در تهران يا نقاط ديگر باشيم .تجربه اتفاقهاي قبلي نشان داده هر وقت
رفتاري قاطع در مقابل دشمن نشان دادهايم دندان طمع را كشيده است.
به طور مثال در ماجراي پهپاد متجاوز امريكايي كه چند متر وارد آسمان
ايران شده بود ،با موشك ايراني چنان سرخ شد كه رؤسايش همان جا،
شمشير را غالف كردند .بنابراين حتي اگر كسي به دنبال لغو تحريمها هم
هست بايد به دنبال طراحي يك پاسخ قاطع به ناامنيهاي طراحي شده
عليه ايران و به خصوص ترور شهيد محسن فخريزاده باشد تا طرف مقابل
درك كند كه ايران با اتكا به قدرت و امنيت خود به دنبال منافع و حقوقش
است نه با دست كشيدن از امنيت و عزتش .امريكاييها گاهي اين جمله
را تكرار ميكنند ك��ه «:»increase capability rather than fight
«تواناييهايت را افزايش بده تا نجنگي» .بد نيست اين جا به اين اصل مهم
عمل كرد و بعدا ًثمرات مهم آن را در حوزههاي مختلف ديد و چشيد.
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شبكه نفوذ داخلي را شناسايي کنيد

توانايي مقابله و اقدام متناسب با تحركات تروريستي در داخل وجود دارد

پس از هر اقدام تروريستي عليه مردم ايران،
موج مطالبه انتقام از سوي مردم و وعده انتقام
از سوي مس�ئوالن باال ميگيرد .در اين ميان
برخي هم همواره مخالف هستند كه ايران در
مقام پاس�خگويي متوازن برآيد .يك س�ؤال
همواره در چني�ن موقعيتي مطرح ميش�ود
و آن اينكه «آيا اي�ران توانايي فن�ي و امكان
سياس�ي مقابله به مثل را دارد يا ن�ه؟» جواد
منصوري ،اولين فرمانده سپاه پاسداران انقالب
اسالمي معتقد اس�ت «قطع ًا توانايي مقابله و
اقدام متناس�ب وج�ود دارد .ما در س�الهاي
 ۶٠و  ۶١توانس�تيم در مقاب�ل چندي�ن گروه
ضدانقالب بايس�تيم ،با كمك بس�يج مردمي
جريان دشمن را شكست دهيم و اتفاقات اين
سالها يكي از س�ندهاي افتخار براي مقابله
با ضدانقالب داخلي بوده اس�ت ».او همچنين
تأكي�د ميكند« :ه�ر اقدام دش�من بايد يك
درس بزرگ براي خنثيسازي اقدامات بعدي
آنها باشد اما ظاهرا ً متأسفانه هر اقدام دشمن
بعد از مدتي به فراموش�ي س�پرده ميش�ود
كه ب�ه اين ترتيب م�ا ضربهپذير ميش�ويم».

جواد منصوري در گفتوگو با آنا با اشاره به حادثه
تروريستي شهادت محسن فخريزاده دانشمند

هستهاي كشورمان گفت :پس از پيروزي انقالب
اس�لامي تاكنون كه ائتالف جدي بي��ن امريكا،
اروپا ،اسرائيل و تعدادي از كشورهاي متحد عربي
از جمله دولت س��عودي در مقابل��ه با جمهوري
اسالمي ايران تشكيل شده ،از اين دست اتفاقات
نيز رخ داده است.
وي ادامه داد :اين ائتالف در طول بيش از  ۴٠سال
گذش��ته به هر اقدامي براي ممانعت از استقرار و
اقتدار جمهوري اس�لامي ايران دس��ت زدهاند و
تاكنون در تالش براي ممانعت از تحقق استقالل و
موقعيت جمهوري اسالمي بودهاند.
اين محقق و كارشناس امور سياسي با بيان اينكه
از جمل��ه كارهايي كه از همان ماهه��اي ابتدايي
پيروزي انقالب اس�لامي عليه ايران شروع شده
ترور شخصيتهاي مهمي از جمله شهيد قرني،
مطهري و عراقي بود كه ميتوانس��تند به نحوي
در جمهوري اس�لامي نقش ايف��ا كنند ،تصريح
كرد :روند ترور و حذف شخصيتهاي تأثيرگذار
به عنوان يكي از سياس��تهاي ثابت در طول اين
مدت مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه و تاكنون دهها
نفر از ش��خصيتهاي ما را به اي��ن نحو از صحنه
فعاليتهاي مختلف كشور خارج كردهاند.
وي ادامه داد :اگر چه انقالب به دليل ويژگيهاي

مصباحيمقدم :ترور فخريزاده
خللي در برنامه موشكي و هستهاي ما ايجاد نميكند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان
اينكه نخس�توزير رژيم صهيونيستي بايد
منتظر كيفر ترور «محسن فخريزاده» باشد،
گفت :ترور شهيد فخريزاده خللي به برنامه
هستهاي و موشكي ايران وارد نخواهد كرد.

ب��ه گ��زارش مه��ر ،حجتاالس�لام غالمرضا
مصباحيمقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،در رابطه با اينكه آيا ميتوان ترور شهيد
فخريزاده دانشمند هس��تهاي ايران را ناشي
از ارائه اطالعات دانش��مندان كشور در مجامع
بينالمللي و تبعات س��نگين اعتم��اد به غرب
دانست؟ اظهار داشت :واقعاً مصيبت سنگيني
با ترور دكتر فخريزاده توسط صهيونيستها
به ملت عزيز ايران وارد ش��د .واقع مسئله اين
است كه ترور اين انديش��مند بزرگ ناشي از لو
رفتن وجود چنين شخصيتي در نظام جمهوري
اسالمي است .حاال اينكه اين اطالعات چگونه لو
ويژه

رفته است براي من روشن نيست.
وي افزود :آنچه اهمي��ت دارد اينكه بايد چنين
نيروهاي��ي به ش��دت حف��ظ ش��وند و وزارت
اطالعات ،سپاه پاسداران و اطالعات سپاه از اين
افراد مراقبت كنند.
عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام گفت:
البته نيروهاي امنيتي خيلي قدرتمند هستند
و توانس��تند از موارد متعددي از س��وءقصدها
جلوگيري كنند اما به هر حال اين اتفاق ناگوار
رخ داده اس��ت و نتانياهو بايد منتظر كيفر اين
عمل باشد.
مصباحيمقدم در رابطه با تأثير ترور فخريزاده
در برنامه موش��كي و هس��تهاي ايران ،تصريح
كرد :ترور اين دانشمند ايراني در زمينه خلل به
برنامه هستهاي و موشكي ايران با توجه به تعداد
دانش��مندان ما در عرصه هس��تهاي و موشكي
جاي نگراني ندارد .مگر ما شهيد تهرانيمقدم و
از سوي ديگر شهداي هستهاي را نداشتيم؟
وي گفت :ما بزرگان زيادي امثال اينها را از دست
داديم اما دوستان ،همكاران و ساير دانشمندان
اين عرصهها توانس��تند راه آنها را ادامه دهند و
ضايعات ناشي از فقدانشان را كاهش دهند.
شهر فخريزاده روز جمعه در عمليات تروريستي
در منطقه آبسرد تهران به شهادت رسيد.

بالنده و رشديابنده خود توانسته نيروهاي جديدي
را خلق كند اما در عين حال بعضاً شخصيتها در
موقعيتهاي��ی بودند كه ميتوانس��تند تأثيرات
عميقتر و بلندمدتتري داشته باشند ،به اين دليل
انقالب طبعاً براي مدت كوتاهي تضعيف شد.
ابعاد امنيتي ،نظامي و دفاعي ترورها
منصوري با بي��ان اينكه در س��الهاي اخير اين
ترورها بيش��تر در جهت ابع��اد امنيتي ،نظامي و
دفاعي شكل گرفته به نحوي كه در طول  ١٠سال
گذشته شاهد چندين ترور در اين زمينه بودهايم،
افزود :تصور آنها اين است كه جمهوري اسالمي
فق��ط از راه تضعيف امنيت��ي و دفاعي در منطقه
ضربهپذير اس��ت در حالي كه واقعيت اين است
كه از آن جنبه نيز جمهوري اس�لامي امكانات و
امتيازاتي دارد كه به راحتي ميتواند اين ضعفها
را جبران كند.
اين كارشناس مسائل سياسي با تأكيد بر اينكه در
ماههاي اخير زمزمه ميشود كه به نوعي با ايجاد
تنش در منطقه مانع گس��ترش نفوذ جمهوري
اس�لامي در منطقه ش��وند و با قطع رابطه ايران
ب��ا متحدي��ن منطق��هاي در واقع مانع توس��عه
سلطهستيزي كش��ور ش��وند ،گفت :جمهوري
اس�لامي ايران بحث مقابله با نظام س��لطه را در
چهره

منطقه پيگيري ميكند.
دستگاههاي امنيتي و دفاعي با همكاري
مشترك جلوي جريان نفوذ را بگيرند
وي ادامه داد :انتظار ميرود دستگاههاي مسئول
از جمله دستگاههاي امنيتي ،اطالعاتي و انتظامي
كشور با انسجام و همكاري جدي با توجه به اين
دشمني همهجانبه و اين نفوذي كه جريانهاي
ضدانقالب در بخشهاي از كشور ما پيدا كردهاند
براي مقابله يك اقدام جدي و اساس��ي داش��ته
باشند.
منصوري تأكيد كرد :در واقع هر اقدام دشمن بايد
يك درس بزرگ براي خنثيسازي اقدامات بعدي
آنها باشد اما ظاهرا ًمتأسفانه هر اقدام دشمن بعد از
مدتي به فراموشي سپرده ميشود كه به اين ترتيب
ما ضربهپذير ميشويم.
وي با بيان اينكه به نظر ميرسد يكي از كارهايي
كه بايد در داخل كشور صورت بگيرد اين است كه
با قاطعيت با كساني كه در اين زمينهها مسئوليت
دارند و احياناً كوتاهي كردهاند يا اينكه عدم توانايي
داشتهاند برخورد جدي شود ،گفت :بايد تمامي
راههاي نفوذ بسته شده و اين شبكه نفوذ در داخل
شناسايي و متالشي شود در غير اين صورت قطعاً
در آينده شاهد تكرار چنين فجايعي خواهيم بود.
توانايي مقابله و اقدام متناسب در داخل
وجود دارد
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا توانايي مقابله
با جريانهاي نفوذ در داخل وج��ود دارد ،تأكيد
كرد :قطعاً توانايي مقابله و اقدام متناس��ب وجود
دارد .ما در سالهاي  ۶٠و  ۶١توانستيم در مقابل
چندين گروه ضدانقالب بايستيم ،با كمك بسيج
مردمي جريان دشمن را شكست دهيم و اتفاقات
اين سالها يكي از سندهاي افتخار براي مقابله با
ضدانقالب داخلي بوده است.
منصوري ادام��ه داد :هيچكس تص��ور نميكرد
جمهوري اس�لامي بتواند اين جريان را سركوب
كند ،از اين رو اكنون نيز اين كار ممكن اس��ت و
مسئوالن بايد مانند آن سالها به طور قاطع ،قضايا
را رصد كرده و برخورد مناسب را به عمل آورند.

سروري:
پاسخ قاطع به ترور فخريزاده ميدهيم
عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقالب
اسالمي با بيان اينكه راه شهيد «فخريزاده»
ادامه پيدا خواه�د كرد ،گفت :اي�ران حتم ًا
پاسخ قاطع نس�بت به اين ترور خواهد داد.

به گزارش مهر ،پرويز س��روري عضو ش��وراي
مركزي جمعيت رهپويان انقالب اسالمي درباره
ترور و شهادت محسن فخريزاده معاون وزير و
رئيس سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي (سپند)
در يك عمليات تروريستي ،گفت :از اعالم اين
خبر نگران ش��ديم ،نگران از اين جهت كه اين
افراد سرمايههاي كمنظير محسوب ميشوند و
توليد آنها در كشور نيازمند دوره طوالني است،
بنابراين حتماً بايد مس��ئوالن مربوطه بررسي
كنند كه اشكال كار كجا بود .اطالعات چگونه
درز پي��دا كرده اس��ت و تروريس��تها با كدام
اطالعات و با چه طرح عملياتي توانس��تند يك
شخصيت بسيار مؤثر را شهيد كنند.
وي با بيان اينكه راه شهيد «فخريزاده» ادامه
پيدا خواهد كرد ،افزود :قطع��اً بايد عوامل اين
اقدام تروريستي شناسايي شوند و مورد انتقام
س��خت قرار بگيرند؛ ايران حتماً پاس��خ قاطع
نس��بت به اين ترور خواهد داد اما در عين حال
بايد نس��بت به نقاط ضعف حفاظ��ت از چنين
شخصيتهاي برجسته ،بررسي دقيق صورت

بگيرد تا متوجه شويم چه مش��كلي در فرآيند
حفاظت وجود داش��ت كه عدهاي از منافقين
توانستند اين اقدام كور را انجام دهند.
عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان با بيان
اينكه اقداماتي كه امروز در منطقه شكل گرفته
است نش��ان ميدهد كه امريكا و اس��رائيل به
اوج ذلت و ضعف افتادهاند ،اظهار داش��ت :آنها
در منطقه تمام اقدامات پنهان خود را آش��كار
ميكنند و روابط اسرائيل را با كشورهاي عربي
به صورت آشكار جلوهگر ميكنند؛ نشان ميدهد
به آخر خط رسيدهاند و ديگر چارهاي جز آنكه
برگ آخر خود را رو كنند ندارند.
وي با بي��ان اينكه دانش��مندان م��ا هيچگونه
تهديدي براي كشورهاي ديگر ايجاد نكردهاند،
تأكيد كرد :آنچه مسلم اس��ت اينكه پيشرفت
جهشبار كش��ور در حوزه علمي و پژوهشي به
شدت دشمنان ما را نگران كرده است.

درخواست بيش از  ۱۰۰تشكل دانشجويي از مجلس

بازرسيونظارتازتأسيساتهستهايمتوقفشود
بي�ش از  ۱۰۰تش�كل دانش�جويي ط�ي نام�هاي خط�اب ب�ه
نماين�دگان مجل�س نوش�تند :مطالبه م�ا اين اس�ت طرحي
س�هفوريتي ارائ�ه ش�ود ك�ه در آن ضم�ن توق�ف اج�راي
پروتكل الحاق�ي ،تمامي فرآيندهاي�ي كه تا امروز بازرس�ي
و نظ�ارت نامي�ده ميش�دند بهس�رعت متوق�ف ش�وند.

به گزارش فارس ،بيش از  ۱۰۰تش��كل دانش��جويي كش��ور در پي
ترور و شهادت ش��هيد فخريزاده دانشمند هستهاي كشورمان طي
نامهاي خطاب به نمايندگان مجلس نوشتند :مطالبه ما دانشجويان
از نمايندگان اين است كه طرحي س��هفوريتي بهسرعت جايگزين
طرح فعلي ش��ود كه در آن توقف اجراي پروت��كل الحاقي به محض
تصويب آن الزماالجرا بوده و تمامي فرآيندهايي كه تا امروز بازرسي و
نظارت ناميده ميشدند ،از جمله سركشيهاي مرموزانه به تأسيسات
مختلف ،مالقات با دانش��مندان و فعاليت دوربينهاي نصب ش��ده

آژانس ،بهس��رعت و نهايتاً طي يك هفته آتي متوقف شوند .در اين
بيانيه آمده است :در ساليان اخير بيسابقهترين بازرسيهاي آژانس
انرژي اتمي در مورد كشور ايران صورت گرفته و به طرز اعجابآوري
بيش از  90درصد مش��غوليت آژانس انرژي اتمي در حوزه بازرسي
و نظارت فقط در مورد ايران بوده اس��ت .آغوش دستگاه ديپلماسي
كشور در مقابل بازرسي و نظارت از ابتدا به اين هدف گشوده شد كه
پرونده هس��تهاي ايران از منظر آژانس به پروندهاي عادي بدل شود؛
لكن نهتنها اين پرونده عادي نش��د بلكه صدور قطعنامه عليه ايران
و تشديد رفتارهاي سياس��ي خصمانه را در پي داشت .افزون بر اين
مصائب ،مصيبت بزرگتر آن است كه امروز فرآيندهايي كه آژانس
انرژي اتمي آن را «بازرسي و نظارت» مينامد تبديل به حفره و بازويي
شده كه دستگاههاي اطالعاتي دشمن براي ضربه زدن به حوزههاي
مختلف هستهاي و دفاعي و همچنين حذف افراد برجست ه اين حوزهها

از آن سود ميبرد .ترور اخير دانشمند هس��تهايمان آخرين پيامد
غمانگيز اين سازوكار بوده است .انفعال در برابر وقاحتهاي پيدرپي
و عدم پاسخ مناسب به تعرضات اخير دشمن از جديترين داليل اين
جسارت است .ادامه دادن به روند انفعال ،دشمنان را وقيحتر و جريتر
خواهد نمود .در پايان اين بيانيه آمده است :مطالبه ما دانشجويان از
نمايندگان آن است كه طرحي سهفوريتي بهسرعت جايگزين طرح
فعلي شود كه در آن توقف اجراي پروتكل الحاقي به محض تصويب
آن الزماالجرا بوده و تمام فرآيندهايي كه تا امروز «بازرسي و نظارت»
ناميده ميشدند ،از جمله سركشيهاي مرموزانه به تأسيسات مختلف،
مالقات با دانش��مندان و فعاليت دوربينهاي نصبشده آژانس ،به
س��رعت و نهايتاً در طي يك هفته آتي متوقف ش��وند .تا اين بازوي
منحوس دش��منان هرچه سريعتر ساقط ش��ده و از سهولت كنوني
تعرض به تأسيسات و دانشمندان كشورمان كاسته شود.

مسلم شباني

شهادت فخريزاده باعث انشقاق نشود

درست در سالگرد ش��هادت دكتر مجيد ش��هرياري ،عوامل امريكاي
جنايتكار و رژيم سفاك صهيونيستي ،دست به جنايتي تازهزده و يكي
از برجستهترين دانشمندان هستهاي و دفاعي كشور يعني دكتر محسن
فخريزاده را در شهر آبسرد دماوند به شهادت رساندند.
در تحليل چرايي ترور دكت��ر فخريزاده بايد توجه داش��ت كه رژيم
صهيونيستي در انتهاي دولت ترامپ به دنبال راه انداختن جنگي دیگر
در منطقه اس��ت زيرا ترامپ كه انتخابات را به رقيب خود باخته ،ديگر
چيزي براي از دست دادن ندارد و چهبسا بخواهد منطقه را درگير جنگي
ديگر كرده و سپس كاخ سفيد را ترك كند .ش��اهد مثال اين تحليل،
صحبتهاي اخير نتانياهو اس��ت .وي پس از ترور ش��هيد فخريزاده،
ويدئويي منتش��ر كرده و گفت« :ميخواهم ليست كارهايي را كه اين
هفته انجام دادهام ،با شما به اشتراك بگذارم ،البته ليست كوچكي است
و من نميخواهم ش��ما را از همه اين كارها مطلع كنم ولي ميخواهم
به شما بگويم يك چيزي در خاورميانه به راه افتاده و دوره پرتنشي در
پيش خواهيم داشت؛ شنبه خوبي داشته باشيد».
بايد توجه داشت كه انتقام سخت ما از دشمنان فقط منحصر به جنبه
نظامي نيست ،اگرچه جنبه نظامي انتقام هم بسيار مهم بوده و همواره در
دستور كار مسئوالن امر قرار دارد و اص ً
ال جنبه نظامي انتقام ،يك اقدام
راهبردي براي بازدارندگي و تغيير محاسبات دشمنان تلقي ميشود اما
همانگونه كه در شهادت سردار شهيد حاجقاسم سليماني ،انتقام سخت
از امريكا فقط با خروج اين رژيم از منطقه و نابودي رژيم صهيونيستي
محقق خواهد شد و حمله موشكي به پايگاه عيناالسد به فرموده رهبر
حكيم انقالب ،صرفاً يك سيلي بود نه انتقام خون حاجقاسم عزيز؛ در
انتقام از آمران و عامالن ش��هادت دكتر فخريزاده ني��ز ،اگرچه قطعاً
ضربه نظامي به دشمن فرود خواهد آمد ،اما انتقام حقيقي اين شهيد
عزيز ،ادامه راه پرافتخاري است كه او يكي از سردمداران آن بوده است.
انتقام واقعي ما از امريكا و رژيم صهيونيستي و عوامل آنان در اين است
كه تالش ما در صنعت هس��تهاي ،دفاعي ،پزشكي و ساير عرصههايي
كه شهيد فخريزادهها دنبال ميكردند را به اوج قله پيشرفت رسانده
و ايراني قدرتمند بسازيم كه البته اين مطالبه دوم رهبر معظم انقالب
از دستاندركاران است« :و ديگر پيگيري تالش علمي و فني شهيد در
همه بخشهایي كه وي بدانها اشتغال داشت».
بايد به اين نكته توجه داش��ت كه نبايد در اين زمينه با فضاسازيهاي
توأم با احساس��ات و به راه انداختن خط متهمسازي در داخل ،دشمن
بيروني را كه به كشمكش پس از اين حادثه چش��م دوخته و روي آن
حساب باز كرده است ،اميدوار ساخت .در اين خصوص بسيار اهميت
دارد فضاي كش��ور تحت هيچ ش��رايطي دوقطبي نشود .همچنان كه
شهادت سردار سليماني تبديل به نقطه وفاق همه گروههاي سياسي
و آحاد مردم شد ،شهادت اين دانشمند برجسته كشورمان نيز بايد به
عامل انسجامبخش تبديل شود و نه آغاز انشقاق داخلي .نشان كردن
انگشت اتهام به سوي گروههاي سياسي و مسئوالن كشور و ايجاد فضاي
منازعه دقيقاً همان چيزي است كه دشمن بيروني منتظر است در ايران
و بخصوص در چنين مقطعي روي دهد؛ بنابراين بايد به ش��دت از اين
فضاسازيها اجتناب نمود.
با اين همه مطالبه ما از دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي كشور سر جاي
خود باقي است كه با دقت و هوشياري زمينههاي اين اقدام تروريستي
را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و خألهاي موجود را كه موجب شهادت
دانشمند برجسته كشورمان شد شناسايي كرده و از بروز اتفاقات مشابه
در آينده جلوگيري به عمل آورند.
از دشمنان جز دش��مني انتظار ديگري نميتوان داشت اما از دوستان
و مس��ئوالن انتظار ميرود واكنش درخوري به اين جنايت نشان داده
و متوجه باشند دشمني دشمنان اين ملت هرگز پايان نخواهد گرفت.
بنابراين توجه داشته باشند كه راه برداشته شدن تحريمها قدرتمندتر
شدن ايران عزيز است ،نه دست به سوي دشمنان اين كشور دراز كردن
و از آنان مطالبه گشايش اقتصادي داشتن .همانگونه كه خون شهيد
حاجقاسم سليماني توطئه امريكايي -صهيونيستي را در منطقه خنثي
كرد ،خون شهيد فخريزاده نيز خيال خام مذاكره مجدد با شيطان را
نقش بر آب خواهد كرد .از مسئوالن انتظار داريم راه شهيد فخريزاده را
با قدرت تمام ادامه داده و اهداف اين شهيد عزيز را در هم ه بخشهایي
كه وي بدانها اشتغال داشت ،تحقق كامل بخشند.
دش��منان هرگز نميتوانند منطق ش��هادت را درك كنند ،آنها خيال
ميكنند كه با ترور دانشمندان ما ميتوانند سد راه ملت بزرگ ايران در
رسيدن به قلههاي پيشرفت و تعالي شوند ،اما نميدانند كه خون شهيد،
شجره طيبه اسالم عزيز و انقالب اس�لامي را آبياري ميكند و با يك
شهيد دهها و بلكه صدها چون او به پا خاسته و راه او را ادامه ميدهند.
همانگونه كه بعد از شهادت ش��هيد شهرياري و شهيد عليمحمدي و
شهيد احمديروشن ،سيل جواناني كه به رشتههاي مرتبط با فناوري
هستهاي رو آوردند بينظير بود ،امروز نيز با شهادت شهيد فخريزاده،
جريان جديدي ميان جوانان اين كشور راه خواهد افتاد كه نتيجه آن
چيزي جز انتقام واقعي خون اين شهيد عزيز نخواهد بود .دشمنان ملت
ايران به ويژه طراحان و عامالن اين جنايت بدانند اينگونه جنايات در
عزم و اراده ايرانيان براي ادامه مسير پرشكوه و اقتدارآفرين آنان خللي
ايجاد نكرده و آينده از آن ملت بزرگ ايران است.

حدادي :شفافيت آرا
باعث افزايش اعتماد به مجلس ميشود

س�خنگوي كميس�يون ش�وراهاي مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه
ط�رح ش�فافيت آرا گف�ت :ش�فافيت آرا و رفت�ار نماين�دگان
مجل�س منجر ب�ه مطالبهگ�ري ب�ا ص�داي بلندتر از مس�ئوالن
خواه�د ش�د ك�ه باي�د ب�ه هم�ه ق�وا تس�ري پي�دا كن�د.

به گزارش فارس ،علي حدادي سخنگوي كميسيون امور داخلي كشور و
شوراهاي مجلس شوراي اسالمي درباره طرح شفافيت آرای نمايندگان
اظهار داشت:زماني نماينده مجلس ميتواند در مطالبهگري از مسئوالن
موفق باشد كه ش��فافيت را در عرصههاي مختلف بپذيرد كه ميتوانم
به شفافيت در اموال اشاره كنيم كه اثربخشي خاصي در مطالبهگري
نماينده داش��ته و دارد بنابراين ش��فافيت آرا در مرحله اول به شخص
نماينده كمك ميكند .وي تصريح كرد :شفاف بودن اقدامات نماينده
مجلس باعث ميشود مطالبهگري نماينده با صداي بلندتر و رساتر از
مسئوالن دنبال شود و وقتي مردم بدانند كه رأي و رفتار نماينده شفاف
است مطمئن خواهند شد كه پشت پردهاي در مجلس وجود ندارد.
سخنگوي كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس افزود :عدم
ش��فافيت نماينده جلوگيريكننده از معامالت پش��ت پرده اس��ت كه
ميتواند در آرای نماينده اثرگذار باشد .حدادي خاطرنشان كرد :شفافيت
آرا در مجلس ميتواند به روشن شدن امور در سطح جامعه كمك كند
و اثرات خوبي دارد ضمن اينكه مردم وقت��ي رأي و رفتار نماينده را در
اتاق شيشهاي ببينند اعتماد به مجلس افزايش پيدا ميكند .سخنگوي
كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس گفت :شفافيت نماينده و
مجلس و عملياتي شدن آن در گام اول منجر به تسري اين موضوع به ساير
قوا خواهد ش��د و قطعاً موجب مطالبهگري در جامعه ميشود .حدادي
خاطرنشان كرد :وقتي اعتماد مردم به مجلس و قوا با شفافيت حداكثري
بازگردد منجر به بهبود سرمايه اجتماعي كش��ور شده و ابهامات از بين
ميرود .ضمن اينكه بايد بدانيم كه اعتماد مردم به مس��ئوالن با اقدام و
عمل بازميگردد نه با شعار و حرف .وي در پايان گفت:يكي از مؤلفههاي
عمل و اقدام حركت مجلس در مسير شفافيت آراست.

