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قصد دولت
روزنامه كيهان در بخش��ي از س��رمقاله خود 
نوش��ت: فهرس��ت طوالن��ي بي تدبيري ها )از 
اعتماد به دشمن در برجام تا حراج ۱۸ميليارد 
دالر ذخائر ارزي ظرف دو ماه، گران كردن ناگهاني بنزين، دادن شوك هاي 
ويرانگر ب��ه بورس و صف ه��اي كذايي م��رغ(، همچنان ب��راي مردم ما 
معماست. نه براي عوام و نه خواص ما قابل هضم نيست كه درست در متن 
مذاكرات مربوط به برجام چه در سال ۹۲ و چه سال ۹۹، مردم مجبور به 
ايستادن در صف هاي كذايي مي شوند؟ معلوم نيست چگونه پُز مقاومت 
در برابر توزيع كوپن را مي دهند - كه مي توانست طبقات پايين را از منافع 
واگذاري يارانه ارزي براي واردات كاال منتفع سازد- در حالي كه اذيت و 
آزار مردم را مي بينند؟ اما اندكي كه تام��ل مي كنيد، به خاطر مي آوريد 
تحليل آميخته با خبر تلخي را كه خبرگزاري خبرآنالين، ۱۹ بهمن۹۲ با 
عنوان »جايزه بهترين كارگرداني براي روحاني؛ در حاشيه چگونگي توزيع 
كاالهاي اساسي« منتشر كرد »توزيع سبد كاال با شيوه اي كه انجام شد، 
نه يك اتفاق بود و نه عملي كه تبعات آن براي روحاني و مردانش غيرقابل 
پيش بيني باشد. او دقيقا همين- ازدحام، دعوا و مرافعه و احيانا له شدن 
زير دست وپا- را پيش  بيني مي كرد و اصال آن را براي پيشبرد استراتژي 
خارجي خود الزم داش��ت. نگاه كنيم به اظهارات اخير وندي شرمن كه 
گفته »شما در اخبار ديديد ايران اخيرا به طور قابل مشاهده اي غذا بين 
مردم فقير جامعه توزيع كرده تا نشان دهد كاهش محدود تحريم ها، تاثير 
مستقيم داشته«. اين دقيقا همان نتيجه اي بوده كه روحاني از توزيع سبد 
كاال داش��ته، روحاني به يك نمايش براي ارائه در جشنواره هاي خارجي 
نيازمند بود؛ اينكه مردم حاضرند براي چند كيلو مرغ و برنج با هم درگير 
شوند. درست است كه روش توزيع چندان مناس��ب نبود، اما اگر بتوان 
جايزه فس��تيوال جهاني را به خ��ود گرفت، به تحقير چن��د روزه اي كه 

بازيگران آن شدند، مي ارزيد!«
همچنين است اظهارات سردبير نشريه »صدا« ارگان حزب اتحاد ملت 
كه درباره شوك بنزيني گفت: »روحاني مي خواست به هر قيمتي شده، 
دوباره مذاكره كند. اينجا بود كه قمار كرد. وقتي ديد چيزي دس��تش 
ندارد، بنزين را گران كرد تا جامعه به ش��رايط اقتصادي واكنش نشان 
دهد؛ فشار از پايين اتفاق بيفتد تا در باال چانه  زني كنند كه مذاكره انجام 
ش��ود. مي گويند وزير اطالعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزين 
را گران كنيد،  جامعه به هم مي ريزد و روحاني خنديده اس��ت. اينكه 
مي گويند گران كردن بنزين تصميم غير كارشناسي و اطالع رساني آن 
هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر او، تصميم هم كارشناس��ي بوده و هم نحوه 
اطالع رس��اني- در واقع اطالع نرساني- درس��ت بوده تا جامعه بيشتر 

عصباني شود. . . او قمار كرد تا ببيند نتيجه چه مي شود.« 
........................................................................................................................

وقتي ديپلماسي از اقتدار شارژ مي شود
وطن امروز در تيتر يك خود با عنوان 
»كارت به كارت« نوشته: نخست وزير 
كره جنوبي براي يك س��فر ۳ روزه و 
ديدار با مقامات كشورمان وارد تهران شد. سفر »چون سي كيونگ« به 
كشورمان نخستين سفر يك نخس��ت وزير كره جنوبي به تهران بعد از 
44سال اس��ت؛ س��فري كه البته در پي باال گرفتن اختالفات ميان دو 
كشور در ماه هاي گذشته تنظيم ش��د. به رغم آنكه در روزهاي گذشته 
اعالم شده بود نخست وزير كره جنوبي با اسحاق جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي و علي 
الريجاني مش��اور رهبر معظم انقالب ديدار خواهد كرد اما روز گذشته 
بسياري از منابع از پيگيري هاي سي كيونگ براي ديدار با حسن روحاني 
خبر دادند. بدون شك محوري ترين موضوعي كه نخست وزير كره جنوبي 
را براي نخستين بار در 44 سال گذش��ته به تهران كشانده و در ديدار با 
مقامات عالي رتبه كشورمان نيز مورد بحث قرار مي گيرد، بدهي 7ميليارد 
دالري سئول به تهران است؛ مسئله اي كه حتي پيش از آغاز سفر وي 
نيز مورد تأكيد مقامات ايراني قرار گرفته بود. هفته گذشته و پس از آنكه 
خبرگزاري يونهاپ به نقل از منابع آگاه از اين س��فر خبر داد، س��عيد 
خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان ضمن رد دعوت 
ايران از »چون س��ي كيونگ« گفت: درخواس��تي بوده و ما از اين سفر 
استقبال كرديم. انتظار داريم نخست وزير كره جنوبي كه عازم ايران است 
راه حل ها براي آزادس��ازي منابع مسدودشده ايران در كره را با خودش 
بياورد. اين موضوع روابط دوجانبه را در يكي، دو سال اخير شديدا تحت 
تاثير خود قرار داده و اين س��فر مي تواند در ارتقاي روابط و رفع برخي 
سوء تفاهمات كمك كند و اميدواريم نخس��ت وزير كره با دست پر و با 
راه حل هاي اجرايي و عملياتي وارد ايران ش��ود. اش��اره خطيب زاده به 
ماجراي بدهي هاي كره جنوبي به كشورمان نشان از مهم ترين موضوع 
موجود در روابط ميان دو كشور دارد. بدهي 7ميليارد دالري كره جنوبي 
به كشورمان مسئله اي است كه در يك سال گذشته بارها از سوي مقامات 

اقتصادي و سياسي كشورمان مورد اشاره قرار گرفته بود. 
........................................................................................................................

حيرت جهاني از عملكرد مسئوالن ما!  
روزنامه آرمان ملي در يادداشتي  نوشت: واقعا 
انسان حيرت مي كن���د و ج����اي ح���يرت 
نيز دارد كه در سطوح باالي مديريت مبارزه با 
كرونا چه مي گذرد؟  بي اعتنايي محض به همه 
هش��دار ها راجع به چهارشنبه س��وري و خريد هاي نوروزي و از همه بدتر 
تعطيالت عيد جاي خود، اما معلوم  نيست حاال كه عوارض رو به افزوني است، 
به كدام دليل آن همه س��هل انگاري هاي مخرب بروز و ظهور مي يابد؟ چرا 
اعمال  سخت گيري ها و محدوديت ها نسبت به پيك هاي اول و دوم و سوم 
هم كمتر است؟! با اينكه تقريبا كل كشور نارنجي و قرمز شده  است و تعداد 
مبتاليان رسمي، روزانه از ۲۰ هزار نفر تجاوز كرده و هنوز عوارض و تبعات 
اصلي دورهمي ها و تعطيالت آشكار  نشده است و اين بار با نوع جهش يافته 
ويروس روبه رو هستيم، محدوديت هاي ۱۰ روزه اعالمي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا با جديت و  جامعيت اجرايي نمي شود؟ متأسفانه گزارش ها از تراكم 
مسافران اتوبوس و مترو خبر مي دهد و ادارات دولتي به فعاليت هاي خود 
 ادامه مي دهند و در شهر هيچ نشاني از خلوتي و خلل در آمد و شد هاي روزانه 
به چش��م نمي خورد. آمار هايي كه فرمانده عمليات ستاد  مقابله با بيماري 
كروناي كالن شهر تهران مي دهد تكان دهنده است و وقتي توجه كنيم كه 
اين آمار ها رسمي هستند و قطعا آمار هاي  واقعي بسيار بيشترند سؤال هاي 
جدي و ناباورانه در ذهن انسان منتشر مي شود كه دليل اين همه تعلل و عدم 

ورود قاطعانه در  اجراي پروتكل ها چيست؟
اكنون از هرسو كه به موضوع بنگريم كانون اين سؤال ها متوجه شخص 
رئيس جمهور است و متأسفانه  ايشان يا بخش هاي جمعي دولت هنوز 
توضيحات الزم و ضروري پيرامون بحراني كه در آن غوطه وريم نداده اند! 
اگر آمار ها از دقت  الزم برخوردار نيستند، اگر ميليون ها سفر و چندبرابر 
آن دورهمي، هيچ اثر قابل مالحظ��ه اي در فوران تعداد مبتاليان و پس 
از آن  مرگ ومير ها ندارد، رئيس جمهور محترم در تلويزيون حاضر شود 
و توضيحات الزم را به مردم بدهد و مس��ئوليت عدم قاطعيت در  اجراي 
محدوديت هاي ضروري را رس��ما به عهده گيرد. قطعا درست است كه 
مردم را نبايد بيهوده ترساند و بالوجه آنها را نگران  ساخت، ولي وقتي موج 
گردابي چنين حائل پديد آمده است و تخت هاي بيمارستاني پر شده اند 
و كادر درمان بيش از هرزمان ديگري به  مشقت گرفتار شده و مي شوند 
كدام عقالنيت حكم مي كند كه از ترس مردم جلوگيري به عمل آوريم تا 
آنها بدون محافظت هاي الزم در  خيابان ها و ادارات و بازار ها حاضر شوند 
و از عواقب رفتار پرخطر خود نگراني به دل راه ندهند. هزاربار گفته شد 
كه مردم واقعا  بيش از آنكه به توصيه ها و سخنراني ها و خواهش ها توجه 
كنند به اعمال و رفتار مسئوالن مي نگرند و براساس ميزان جديت عملي 

 آمران و ناهيان رفتار خود را تنظيم مي كنند.

5| روزنامه جوان |  شماره  6177  پنج  ش��نبه 19 فروردي��ن 1400 | 25 ش��عبان 1442 |

88498443سرويس  سياسي

بهارستان

واكنـش ايــران بـه حـادثـه نطنـز آن 
اســت كـه هيــچ گاه غنـي ســازي 
در ايــران متـوقـف نخـواهـد شــد. 
ابوالفضل عمويي در گفت وگو با مهر با اشاره به 
جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با حض��ور محمدجواد ظري��ف اظهار 
داشت: در اين جلسه درباره ابعاد حادثه نطنز 
بحث و تبادل نظر صورت گرف��ت. البته ابعاد 
مختلف اين حادثه همچنان در حال بررس��ي 
است اما ارزيابي هاي اوليه نشان مي دهد يك 
اقدام جنايتكارانه و تروريس��م هسته اي انجام 
شده و از اين جهت، چنين اقدامي مي توانست 
آس��يب هايي را بزند. هيچگونه نشت مواد در 
آنجا رخ نداده است اما آنان با ايجاد خرابكاري 
در برق سايت هس��ته اي نطنز س��عي كردند 
روند غني سازي در اين س��ايت را تحت تأثير 

قرار دهند. 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اس��المي با اشاره به 
اظهارات وزير امور خارجه در اين جلسه گفت: 
واكنش ايران به حادثه نطنز به گفته ظريف اين 
است كه غني س��ازي هيچ وقت در كشورمان 
متوقف نخواهد ش��د و ما تالش مي كنيم اين 

تهديد را با جايگزيني سانتريفيوژهاي جديدتر 
و با توان باالتر به جاي سانتريفيوژهاي نسل اول 

به يك فرصت تبديل كنيم. 
عمويي با بيان اينكه در اين جلسه درباره سند 
همكاري بين ايران و چي��ن هم بحث و تبادل 
نظر انجام گرفت، گفت: وزي��ر امور خارجه در 
اين جلسه به روند جابه جايي قدرت در دنيا كه 
به سرعت در حال رخ دادن است، اشاره كرد و 
افزود چين به عنوان يكي از كش��ورهاي مهم 
در آينده جهان بين الملل ش��ناخته مي شود و 
ما بايد روابطمان را ب��ا چيني ها فارغ از مواضع 
ساير كشورها به يك رابطه مس��تقل و پايدار 

تبديل كنيم. 
وي بي��ان ك��رد: طب��ق گفت��ه وزي��ر ام��ور 
خارجه، س��ند هم��كاري بين اي��ران و چين 
ش��امل ديدگاه هاي دو كش��ور براي توس��عه 
همكاري هاس��ت و كمك مي كند يك رابطه 
پايدار و بلندم��دت بين ايران و چين ش��كل 
بگيرد. س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس متذكر شد: ظريف 
گزارشي از روند گفت وگوهايي كه در سال هاي 
گذشته بين ايران و چين براي رسيدن به اين 

سند انجام شده بود، ارائه كرد. 

   ظريف: توافق گام به گام را 
نمي پذيريم

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه در اين جلسه، مباحثي هم در 
مورد مذاكرات هسته اي بين ايران و گروه 4+۱ 
مطرح شد، اظهار داشت: وزير امور خارجه در 
اين باره گفت  در حال حاضر ما ايده توافق گام 
به گام را نمي پذيريم و هي��چ گام مياني براي 
اجراي تعهدات امريكا را قبول نداريم و سياست 
نظام اين اس��ت كه بايد تمامي تحريم ها لغو و 

سپس راستي آزمايي شود. 
وي تصريح ك��رد: طبق مباحث مطرح ش��ده 
در كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس، در مذاكرات بين اي��را ن و گروه 4+۱ 
موضوع اول اين است كه چه تحريم هايي وجود 
دارد كه بايد رفع شود و در وهله دوم اقدامات 
ايران در مس��ئله هس��ته اي چه خواهد بود و 
موضوع سوم هم اين است كه مكانيسم راستي 
آزمايي چگونه است كه بين ايران و گروه 4+۱ 
اين س��ه موضوع مورد بح��ث و گفت وگو قرار 
مي گيرد. عمويي ادامه داد: در همين چارچوب، 
ظريف تأكيد كرد اقدامات و تعهدات ايران در 
برجام كاماًل روشن شده است و اقدامات طرف 

مقابل هم بايد به صورت دقيق و روشن باشد. 
وي متذكر ش��د: طبق گفته وزير امور خارجه 
در اين مذاكرات، بين ايران و امريكا هيچ گونه 
گفت وگوي مستقيم و غيرمستقيمي صورت 
نخواهد گرفت بلكه ط��رف گفت وگوي ايران، 
كش��ورهاي ۱+4 هس��تند و اين كشورها بايد 
اقدامات امريكا را مطالبه كنند، چراكه اقدامات 
ايران كاماًل مش��خص و روش��ن است. اعضاي 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
و س��اير نمايندگان حاضر در جلس��ه به طرح 
ديدگاه ها و نقطه نظرات خ��ود پرداختند و بر 
حفظ مواضع اصولي كشورمان در مذاكرات و 
لغو تمامي تحريم ها و راستي آزمايي دقيق از لغو 

تحريم ها تأكيد كردند. 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گف��ت: همچنين نمايندگان 
مجلس در اين جلس��ه بر اجراي دقيق قانون 
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها تأكيد كردند 
و به ط��رح س��اير ديدگاه هاي خ��ود از جمله 
ضرورت پيگيري موض��وع زندانيان ايراني در 
خارج از كشور، مذاكرات وزير امور خارجه در 
كشورهاي آس��ياي ميانه و موضوع سد كمال 

خان در افغانستان پرداختند.

روايت عمويي از جلسه كميسيون امنيت ملي

ظريف: غني سازي هيچ گاه در ايران متوقف نخواهد شد

خرابكاري در زيرساخت هاي هسته اي ايران 
يكي از سياسـت هاي اصلي غرب به خصوص 
امريـكا و رژيـم صهيونيسـتي عليـه ايران 
بوده اسـت. با در نظر گرفتن مـوارد مختلف 
به خصـوص خرابكاري اخير در سـايت نطنز 
الزم و ضروري است عالوه بر پاسخ جدي در 
مكان و زمان دقيق زمينه سازي هاي الزم در 
مراجع بين المللي و حقوقـي نيز انجام گيرد. 
حمله به تأسيس��ات هس��ته اي نطنز كه شامل 
عمليات خرابكاري در سيستم برق اين مجموعه 
بوده، نمايي ديگر از تروريسم هسته اي گسترده 
غرب و رژيم صهيونيستي عليه برنامه هسته اي 

ايران است. 
البته س��ابقه اين حمالت تنها مح��دود به اين 
موارد نبوده، بلكه از ابتداي شروع توسعه برنامه 
هسته اي ايران بارها و بارها اين تأسيسات مورد 

هدف قرار گرفته است.  
تروريسم غرب و رژيم صهيونيستي عليه برنامه 
هسته اي ايران تنها محدود به انهدام تأسيسات 
هسته اي ايران نبوده، بلكه دانشمندان هسته اي 

ايران نيز بارها مورد هدف قرار گرفته اند. 
اين تروريسم هس��ته اي عالوه بر اين گاه شكل 
س��ايبري گرفته و گاه در قالب فروش تجهيزات 
ناكارآمد صورت گرفته كه هر ك��دام از آن ابعاد 
مخصوص به خود را دارد. با اين حال اين تروريسم 
گسترده نتوانسته است برنامه هسته اي ايران را 
متوقف كند. اس��تفاده از بحث تروريس��م براي 
هدف قرار دادن برنامه هسته اي ايران جزو زير پا 

گذاشتن اصول مسلم قوانين بين المللي است. 
  حمله به تأسيسـات هسته اي و مغايرت 

آن با موازين جهاني 
اساساً هدف قرار دادن تأسيس��ات هسته اي به 
خصوص تأسيساتي كه در آنها مواد راديو اكتيو 
قرار دارد، ممنوع است. دليل اين مسئله تبعات 
گسترده نشت مواد راديو اكتيو و صدمات ناشي 
از آن در صورت هدف قرار دادن سايت هاي اتمي 
است. تجربه نشت گسترده مواد راديو اكتيو در 
منطقه چرنوبيل نش��ان داد تا چه اندازه حوادث 
اتمي مي تواند خانمان برانداز باشد و حتي تبعات 
آن كشورهاي مختلف را با اين مسئله درگير كند. 

از اين رو هدف قرار دادن سايت هاي اتمي نقض 
صريح مق��ررات بين المللي اس��ت. به خصوص 
سايت ها و تأسيساتي كه به صورت مستقيم زير 

نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد. 
تأسيس��ات هس��ته اي نطنز جزو تأسيس��اتي 
محسوب مي ش��ود كه به صورت مس��تقيم زير 
نظر آژانس بين المللي ان��رژي اتمي قرار دارد. از 
اين رو هدف قرار دادن مكرر اين سايت مي تواند 
در مراجع مختلف بين المللي مورد پيگيري قرار 
گيرد. با اين حال اين اولين موردي نيس��ت كه 
چنين حمالت��ي متوجه برنامه هس��ته اي ايران 
مي ش��ود، بلكه به صورت مداوم منابع انساني و 

زيرساخت ها مورد هدف قرار گرفته است. 
   از خرابكاري تا حمالت سايبري

يكي از مهم ترين اقدامات كشورهاي غربي براي 
هدف ق��رار دادن برنامه هس��ته اي ايران فروش 
قطع��ات تقلبي به ايران به خص��وص در مراحل 

ابتدايي اين برنامه بوده است. 
هدف از اين اقدامات در آن زمان ايجاد كندي و 
عدم پيشرفت در برنامه هس��ته اي ايران بود. در 
چارچوب همين مسئله سازمان اطالعات مركزي 
امريكا يا »سيا« طرحي با نام »مرلين«  راه اندازي 
كرد كه هدف از آن ف��روش قطعات و تجهيزات 

نامرغوب به ايران بوده است. 
همچنين در چارچوب همين برنامه يك نقش��ه 
تق��لبي از بمب هسته اي به ايران فروخته شد كه 
بعداً در بازرسي هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
روشن شد هدف از آن ايجاد ابهامات گسترده براي 
وارد كردن اتهامات دروغين عليه ايران بوده است. 
البته بعدها ايران به تدريج توانست با بازرسي هاي 
گسترده از قطعات وارداتي تا حدود زيادي جلوي 
خرابكاري هاي اينچنيني را بگيرد. از سوي ديگر 
با گسترش محدوديت هاي خريد، ايران توانست 
با توليد تجهيزات در داخل محدوده خرابكارها را 
به شدت كاهش دهد. سازمان بين المللي انرژي 
اتمي نيز تاكنون بارها نمايشگاه هاي مختلفي از 
كش��فيات ايران در اين حوزه برگزار كرده است. 
استفاده از حمالت س��ايبري نيز اتفاق ديگري 
است كه براي حمله به تأسيسات هسته اي ايران 

مورد استفاده قرار گرفته است. 

ويروس استاكس نت به عنوان پيچيده ترين سالح 
سايبري عليه برنامه هسته اي ايران به كار گرفته 
ش��د تا بتواند برنامه هس��ته اي ايران را با اخالل 
روبه رو كند. اگرچه در نهايت اين ويروس به طور 
كامل مهار شد اما روشن شد اين اقدامات سرآغاز 

سلسله اقدامات جديد خواهد بود. 
بعده��ا روش��ن ش��د امريكايي ه��ا برنامه هاي 
گس��ترده اي ب��راي حم��الت س��ايبري ب��ه 
زيرس��اخت هاي هس��ته اي ايران داشتند كه به 
دليل تبعات آن از اجرايي ك��ردن آن خودداري 
كردند با اين حال روش��ن اس��ت كه استفاده از 
حمالت سايبري عليه برنامه هسته اي ايران ادامه 
خواهد يافت. در حمله اخير به سايت هسته اي 
نطنز نيز از حربه حمله سايبري  استفاده شده تا 
امكان اختالل در زيرساخت ها فراهم شود. البته 
به لطف تالش هاي متخصصان كشورمان دامنه 
اين حمالت تا حدود زيادي كاهش يافته است اما 
تالش دشمن همچنان ادامه دارد. بديهي است 
در آينده هم مي توان انتظار داشت تالش دشمن 
براي خرابكاري در اين حوزه باز هم ادامه يابد و 
بايد آمادگي ها نيز باالتر رود. س��نگين  ترين نوع 
خرابكاري نيز از طريق وارد كردن مواد منفجره 
به داخل سايت ها بوده كه در برخي موارد اندكي 

منجر به صدماتي به كشور شده است. 
به عن��وان مث��ال فريدون عباس��ي ب��ه توطئه 
صهيونيس��ت ها براي انفجار خط��وط برق فردو 
در سال ۹۱ اش��اره مي كند كه خوش��بختانه با 
هوشياري متخصصان ايراني به جايي نمي رسد. 

  دانشمندان هسته اي چرا ترور شدند؟
بحث ترور دانشمندان هس��ته اي ايران نيز يكي 
از برنامه هاي ج��دي رژيم صهيونيس��تي براي 
متوقف كردن برنامه هس��ته اي اي��ران بود كه از 
سال ۸۸ آغاز شد. نگاهي به تاريخ نشان مي دهد 
تاريخچه ترور دانش��مندان كشور هاي مختلف 
از سوي رژيم صهيونيس��تي به سال هاي بسيار 
دور برمي گردد و تنها محدود به ايران نيس��ت. 
موارد گوناگوني وجود دارد كه گوياي اين است 
كه رژي��م صهيونيس��تي براي ايج��اد ارعاب در 
كش��ور هاي اس��المي و با اس��تفاده از همكاري 
سرويس هاي غربي دس��ت به اين كار زده است. 

در ليست ترور دانشمندان هسته اي كه به دست 
اين رژيم  صورت گرفت��ه، موارد گوناگوني وجود 
دارد كه از آن جمله مي توان به ترور دانشمندان 
مص��ري و عراقي اش��اره كرد. زماني كه كش��ور 
عراق توس��ط نيرو هاي امريكايي اش��غال شد، 
بسياري از دانشمندان عراقي كه در حوزه هايي 
حساس همچون انرژي اتمي فعال بودند، به طرز 
مشكوكي به قتل رسيدند. براساس گزارش ها و 
مجموع اخباري كه تاكنون منتش��ر شده است، 
تنها در كشور عراق بين ۵۰۰ الي ۶۰۰ دانشمند 
هسته اي، نظامي و شخصيت هاي برجسته علمي 
ترور شده اند. در همين رابطه، الجزيره در گزارشي 
كه سال ۲۰۰۶ منتشر كرده است )و البته مدتي 
بعد از خروجي وبگاه آن حذف شد(، فاش مي كند 
كه امريكا با همكاري موس��اد ۵۳۰ دانشمند و 
استاد دانش��گاه عراقي را ترور كرده است، بنا بر 
اين گزارش كه اولين بخش آن در سال ۲۰۰۵ و 
توسط مركز اطالعات فلسطين فاش شد، عوامل 
موس��اد با همكاري نيرو هاي امريكايي از آوريل 
۲۰۰۳ كار شناسايي و ترور دانشمندان هسته اي 
و چهره هاي علمي مرتبط ب��ا برنامه نظامي اين 
كشور را آغاز كردند. اين گزارش كه آن زمان براي 
رئيس جمهور وقت جورج بوش تهيه شده بود، از 
عملياتي پرده برداشت كه طي آن ۳۵۰ دانشمند 

و ۲۰۰ استاد دانشگاه هاي عراق كشته شدند. 
جال��ب اي��ن اس��ت ك��ه ليس��ت بس��ياري از 
دانش��مندان عراقي كه توس��ط س��رويس هاي 
اطالعاتي كشور هاي غربي ترور شدند، در جريان 
بازرسي هاي مكان هاي مشكوك توسط بازرسان 
آنسكام لو رفتند. مصاحبه دانشمندان عراقي با 
بازرسان برنامه خلع سالح عراق سبب شناسايي 
آنان ش��د. در ايران نيز ترور شهداي هسته اي با 
ترور ش��هيد علي محمدي در سال ۸۸ آغاز شد. 
در ادامه نيز برخي دانشمندان ديگري همچون 
ش��هيد ش��هرياري هدف ترور هاي دانشمندان 
هس��ته اي قرار گرفتند. رژيم صهيونيستي هيچ 
گاه به صورت رسمي مسئوليت اين ترور ها را بر 
عهده نگرفت، اما خاطرات منتشر شده از سوي 
خبرنگاران رژيم صهيونيس��تي حاكي است كه 
دستگاه اطالعاتي اين رژيم نقش اساسي در اين 
ترور ها  داشته است. جديدترين واقعه نيز در اين 
باره ترور ش��هيد فخري زاده در سال گذشته بود 
كه از دانشمندان جدي كشور در حوزه هسته اي 

و دفاعي بوده اند. 
البته در مقابل نيز ايران اعالم كرده است پاسخ به 
ترورها و خطاهاي رژيم صهيونيستي را در زمان 

و مكان مناسب مي دهد. 
  ضرورت مطرح كردن جنايات هسته اي 

در مجامع جهاني
نگاه��ي به همي��ن م��وارد محدود گوي��اي آن 
است كه رژيم صهيونيستي در هدف قرار دادن 
زيرساخت هاي هسته اي ايران تابع هيچ خط قرمز 
بين المللي نيست. حتي اگر اين اقدامات منجر به 

صدمات گسترده انساني و مادي شود. 
از همين رو شايد الزم باش��د آمادگي ها در اين 
حوزه براي مقابله با وقايع احتمالي گسترش يابد 
تا از هر گونه صدمه بيشتر جلوگيري شود. البته 
در كنار اين بايد بحث تروريس��م هسته اي رژيم 
صهيونيس��تي به عنوان يك اق��دام خصمانه در 

نهادهاي بين المللي مطرح شود. 
در اين ص��ورت حتي در صورتي ك��ه ايران يك 
واكنش جدي به اين اقدامات نش��ان دهد رژيم 
صهيونيس��تي امكان مظلوم نماي��ي را نخواهد 
داشت و زمينه س��ازي مناس��بي براي واكنش 

فراهم مي شود.

 نگاهي به اقدامات متعدد غرب و رژيم صهيونيستي
 در حمالت به زيرساخت هاي هسته اي ايران 

تروريسم هسته اي و آنچه بايد انجام داد

رئيس كميسيون امنيت ملي:
 FATF پذيرش 

شرايط را سخت تر مي كند
رئيـس كميسـيون امنيت ملـي مجلـس معتقد اسـت  پذيرش 
FATF شـرايط را بـراي ما سـخت تر خواهـد كرد و حق شـرط 
هـم هيـچ مانعـي بـراي افشـاي اطالعـات مـا و دادن آدرس 
شـركت هايي كه در دور زدن تحريم  به ما كمك مي كنند، نيست. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنور رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت وگو با مهر در واكنش به اظهارات اخير معاون 
حقوقي رئيس جمهور مبني بر اينكه حق تحفظ جديدي براي پالرمو 
و CFT قيد مي كنيم و اين دو كنوانسيون هم تحفظ هاي جديد ما را 
قبول مي كنند، گفت: موضوع حق ش��رط يا تحفظ يك مسئله كاماًل 
انحرافي، آدرس غلط و فريبنده است و در مورد كشور ما صدق نخواهد 
كرد، چراكه حق شرط يا تحفظ خودش دو ش��رط دارد كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 
وي ادامه داد: يك مسئله اين است كه اين ش��روط نبايد بر خالف 
روح كنوانسيون وين كه كنوانسيون مادر است، باشد. زماني كه روح 
اين كنوانسيون شفاف سازي در همه زمينه هاست، شما نمي توانيد 
موردي را استثنا كنيد و اس��تثناي موارد به معناي مخالفت با روح 
كنوانسيون مادر اس��ت و بنابراين پذيرفته نخواهد شد. يك مسئله 
ديگر آن است كه كشورهايي كه پالرمو، CFT و FATF را پذيرفتند 
كه به آنان اصطالحاً كشورهاي متعامل گفته مي شود، نبايد اعتراضي 

به اين شروط كنند. 
وي افزود: طبيعتاً كشورهايي چون عربستان سعودي، كانادا و بسياري 
از كشورهاي ديگري كه با جمهوري اسالمي ايران زاويه دارند، به شروط 
ما اعتراض مي كنند و بر اين اساس، مي توان قاطعانه گفت كه حق شرط 
هيچ نتيجه اي براي ملت اي��ران و منافع ما نخواهد داش��ت بلكه يك 

موضوع فريبنده محسوب مي شود. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد ك��رد: پذيرش 
CFT ،FATF و پالرمو قطعاً شرايط را براي كشور و مردم ما سخت تر 
خواهد كرد و باعث مي شود ش��ركت هايي كه با ما در دوران تحريم به 

صورت غيرعلني كار مي كنند، لو بروند. 
........................................................................................................................

نماينده  شهركرد: 
توافق با چين خنثي كننده تحريم هاي 

حداكثري امريكاست
نماينـده مـردم شـهركرد در مجلـس تأكيـد كـرد توافـق 
بـا چيـن و نـگاه ايـران بـه شـرق خنثي كننـده فشـارها و 
تحريم هـاي حداكثـري امريـكا و غـرب بـه ايـران اسـت. 
احمد راستينه نماينده مردم ش��هركرد در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به توافق ايران و چين گفت:  چند سالي است 
كه امريكا سعي دارد با فشارهاي حداكثري به جمهوري اسالمي ايران 
و اعمال تحريم هاي اقتصادي موجب كاهش قدرت جمهوري اسالمي 

ايران شود. 
وي افزود: توافق ايران و چين در واقع خنثي كننده فشارهاي حداكثري 
امريكا و غرب به جمهوري اسالمي است و باعث بي اثر شدن اين تحريم ها 
و فشارها مي شود. از سوي ديگر مسير ترانزيتي كه از كشورهاي مختلف 
و از جمله ايران  قرار است عبور كند و كشورهاي مختلف را به يكديگر 
مرتبط  سازد، باعث مي شود تا ما با بسياري از كشورهاي ديگر بتوانيم 

روابط اقتصادي داشته باشيم. 
راستينه خاطرنشان كرد: در مقابل چين نيز نيازمند اين توافق است، 
چراكه اگر بخواهد در كورس با امريكا در مس��ائل اقتصادي در سطح 
جهان باقي بماند نيازمند امنيت ترانزيت انرژي است و ارتباط با ايران 

مي تواند اين نياز چين را برطرف سازد. 
نماينده مردم ش��هركرد در مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: 
مصوبه مجلس در مورد اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها بار ديگر 
نگاه به شرق را متذكر شد و سفر نخست وزير كره جنوبي بعد از 44 
سال به ايران از ثمرات نگاه جمهوري اسالمي ايران به شرق است كه 
سعي دارد تا با اين تغيير رويكرد زمينه را براي توسعه بيشتر فراهم 
كند. الزم به ذكر اس��ت قراردادهاي زيرمجموعه توافقنامه ايران و 
چين كه براي كش��ور تعهد ايجاد مي كند بايد ب��ه تصويب مجلس 

شوراي اسالمي برسد. 
وي افزود: بعضي ها نگراني هايي درباره حفظ حقوق كشورمان در اين 
قراردادها دارند و ما به آنها قول مي دهيم ك��ه مجلس با نظارت دقيق 
خود اجازه نخواهد داد حقي از كش��ورمان در امضاي اين قراردادها با 
كشور چين ضايع شود و تمام و كمال از حقوق ملت در اين قراردادها 

حراست خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه مجلس:
 دود تصميمات غلط دولت

به چشم مردم مي رود
عضـو هيئـت رئيسـه مجلـس تأكيـد كـرد تبعـات تصميمات 
غلـط رئيس جمهـور و دولـت و دود ايـن سـوءمديريت ها 
به چشـم مردم مي رود و بـا جان و سـالمت آنها بازي مي شـود. 
حجت االسالم سيدناصر موس��وي الرگاني عضو هيئت رئيسه مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با فارس با اشاره به س��وءتدبيري هاي 
دولت و ستاد مقابله با كرونا در مبارزه با ويروس كرونا و مهار آن در ايام 
اخير گفت: دولت در ايام ماه مبارك رمضان اق��دام به تعطيلي بازار و 
محدوديت ها كرده است. اين نو شدارو پس از مرگ است، چراكه به دليل 
بي تدبيري دولت بايد شاهد ركود كسب و كارهاي مختلف و همچنين از 

دست دادن هموطنانمان باشيم. 
وي همچنين در اين رابطه افزود: دولت مي توانس��ت در ايام نوروز كه 
تعطيالت هم هس��ت محدوديت ها را اعمال كند و شاهد اين حجم از 
نارضايتي از مردم و همچنين اصناف نباشيم. جالب است كه روحاني 
پيشنهاد وزير كشور مبني بر باز ماندن مرز هوايي با تركيه را پذيرفته 
است آن هم كشوري كه در شرايط قرمز كرونايي قرار دارد اما سفرهايي 
همچون عتبات عاليات بسته مي ش��ود گويي اين محدوديت ها فقط 

مالحظات سياسي دارد!
موسوي الرگاني گفت: روز گذشته بنده همراه تعدادي از اعضاي هيئت 
رئيسه و برخي نمايندگان با علما در قم ديداري داشتيم كه برخي علما 
به شدت بر اين مسائل و سوءتدبيري دولت در مواجهه و مقابله با ويروس 
كرونا اعتراض و بحث داشته و همچنين گاليه داشتند از عدم مشاوره 

دولت با كارشناسان ديني. 
وي در همين راستا با اش��اره به نامه نمايندگان مجلس به رئيس قوه 
قضائيه به منظور رسيدگي به تخلفات ستاد مبارزه با كرونا و همچنين 
تحقيق و تفحص از اين ستاد تصريح كرد:  قطعاً مجلس شوراي اسالمي 
از بعد نظارتي خود اين موضوع را با جديت پيگيري و دنبال مي كند و 
بيش از اين اجازه نمي دهيم رئيس جمهور جان مردم را بازيچه اهداف 

سياسي خود كند. 
نماينده مردم فالورجان در مجلس ش��وراي اسالمي در خاتمه گفت:  
تبعات تصميمات غلط رئيس جمهور و دولت و دود اين سوءمديريت ها 
در ستاد ملي مقابله با كرونا به چش��م مردم مي رود و با جان و سالمت 
آنها بازي مي ش��ود و اين زيبنده نيس��ت كه دولت همه مسائل كشور 
را به برجام و مس��ائل سياسي گره بزند و اساس��اً توجهي به اين موارد 

نداشته باشد.

مهدي   پورصفا
   گزارش


