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سرویس سیاسی-
روزنامه همدلی در یادداشتی با عنوان »نقشه در ریاض، اجرا در دماوند« به دست داشتن ریاض و تل آویو در ترور 
کور دانشــمند هسته ای کشورمان پرداخت و نوشت: نقش تل آویو به ویژه نتانیاهو در ترور فخری زاده... قطعی است. 
تل آویو دو هدف را در این اقدام مذبوحانه و تروریســتی تعقیب می کند. هدف اول آنکه تل آویو در صدد اســت که با 
بزرگ نمایی خطر هسته ای ایران مسیر بازگشت به برجام را از سوی بایدن سخت کند. هدف دوم که خطرناک تر از 
هدف اول به نظر می رسد، آن است که تل آویو می خواهد با این اقدام، تهران را به واکنش و پاسخ متقابل وادارد تا از 
این طریق بتواند واشنگتن و ترامپ را غیرمستقیم علیه تهران در هفته های باقی مانده به حضور ترامپ وارد عمل کند.

در ادامه این مطلب آمده اســت: حال اگر چه عمل مذبوحانه تل آویو نیازمند واکنش و پاســخ متناسبی باید از 
ســوی ایران باشــد، اما در شــرایط حاضر و با توجه به همزمانی فرآیند انتقال قدرت به بایدن در کاخ سفید، تهران 
بهتر است که با اتخاذ صبر استراتژیک و خویشتنداری، چنین پاسخی را در زمان بهتر و بزنگاه مناسب دیگری دهد؛ 
ضمن آنکه تهران باید در اقدام و پاســخ متناســب و انتقام سخت آن قدر حساب شده و دقیق عمل کند که حواشی 

حمله به پایگاه عین االسد آمریکا در عراق برای او تکرار نشود.
روزنامه سازندگی هم در مطلبی به قلم حسین مرعشی، عضو کارگزاران نوشت: برای هرگونه تصمیم گیری در 
ارتباط با واکنش متقابل به این موضوع باید با هوشمندی عزت مندانه رفتار کرد. تصمیم گیری درخصوص پاسخ به این 
ترور باید کاماًل با مراقبت از حساسیت های زمان فعلی باشد تا در دامی که صهیونیست ها برای ما پهن کرده اند نیافتیم!
روزنامه آرمان نیز در مطلبی با عنوان »تروریسم علیه دیپلماسی« به موضوع ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده 
پرداخت و نوشــت: »آنچه دولت و مجموعه حاکمیت در این شــرایط باید رجوع و براساس آن تصمیم و تدبیر اتخاذ 
کنند، اولویت دادن به منافع و مصالح ملی در هر تدبیر و تصمیم است. الزم است متولیان قانونی سیاست خارجی 

کشور، منافع و مصالح کشور را از میدان تأثیرپذیری از ترامپیان ضد دیپلماسی مصون بدارند.«
دیپلماسی اساس کار است، نباید بهانه داد!

آرمان ملی در مطلب دیگری به نقل از کارشــناس مسائل بین الملل نوشت: »یک مجموعه جریاناتی برای فشار 
روانی بر ایران شــکل گرفته که ترور اخیر اوج آن بوده اســت. آنها به دنبال این هســتند که ایران را عکس العملی 
کنند. برنامه آنها این نبوده است که به دانش ایران ضربه بزنند، بلکه به دنبال این هستند تا فرصت را از دیپلماسی 
بگیرند. زیرا دیپلماسی تا حدودی می تواند مشکالت داخلی و خارجی ایران را کاهش و در ادامه به طور نسبی حل 
کند...مســلماً بایدن چنین برنامه هایی )مثل ترور دانشــمندان هسته ای( را در دستور کار ندارد و سیاست متفاوتی 

را در پیش خواهد گرفت.«
در ادامه این مطلب آمده اســت: »ایران باید )در واکنش به این ترور( طراحی دیپلماتیک و سیاســی را مدنظر 

داشته باشد. زیرا هرگونه عکس العمل نظامی می تواند روند را از کنترل خارج کند.«
فالحت پیشه، نامزد رد صالحیت شده انتخابات مجلس یازدهم نیز در یادداشتی در آرمان ملی نوشت: »آخرین 
موضع »جیک سولیوان« )مشاور امنیت ملی بایدن( حاکی از آن بود که دیپلماسی اساس کار است و احیای برجام 
در دســتور کارشــان قرار دارد. احیای برجام به معنای مرگ سیاسی نتانیاهوست که فقط در فضای امنیتی فعالیت 
می کند... نباید بهانه داد و در میدانی که صهیونیســت ها طراحی کرده اند، بازی کرد... نباید در میدانی بازی کنیم 
که این میدان، میدانی انتحاری اســت که صهیونیســت ها شکل داده اند...تا از این طریق، دیپلماسی شکل نگیرد که 

معتقدم این نیازمند یک سیاست ظریف از سوی ایران است.«
در زمینی که تل آویو چیده بازی نکنیم!

روزنامه شرق هم در مطلبی با تیتر »در زمینی که تل آویو چیده بازی نکنیم« نوشت: »معادله پیچیده ای روی 
میز اســت، جو بایدن با احتمال بازگشــت به برجام دو ماه دیگر بر سر کار می آید، دونالد ترامپ دو ماه دیگر زمان 
دارد تا آخرین زهر از ناکامی خود از توافق جدید با آمریکا را بریزد. این سو حسن روحانی قرار دارد که هفت ماه برای 
توافق جدید زمان دارد تا تکان جدیدی در فضای سیاسی کشور ایجاد کند یا آنکه کاًل امیدی به ایجاد فضای جدید 
نداشــته و در زمینی که دیگران برای ایران تدارک دیده اند، بازی کند. اگرچه طیفی معتقد به عکس العمل هســتند 
و این وضعیت را مناسب نمی بینند اما واقعاً باید صحنه بازی را دید و تصمیم گرفت. آیا عکس العمل نشان دادن در 

این وضعیت، بازی در زمینی نیست که تل آویو چیده است؟«.
مدعیان اصالحات که سالهاست معیشت و مشکالت مردم را به زلف برجام گره زده اند این بار به خاطر امیدهای 
واهی به برجام! )احتمال بازگشت دموکرات ها به برجام( امنیت را به برجام گره زدند و عنوان می کنند که در قبال 

اقدام تروریستی دشمنان ملت ایران، دست از پا خطا نکنیم که مبادا در دام آنها بیفتیم و برجام بهم بخورد!
انتقام بدون محکومیت بین المللی اسرائیل، 

غیر قابل توجیه است!
قاسم محبعلی، از مدیران ارشد وزارت خارجه دولت اصالحات دیروز در ارگان دولت نوشت: »در روابط دیپلماتیک 
اصل »اقدام متقابل« یک اصل پذیرفته شــده اســت و این طور نیســت که گفته شود اسرائیل نباید مجازات شود؛ 
خیر این رژیم باید تقاص این اقدام تروریستی را پس دهد. یعنی اقدام اسرائیل نباید بدون پاسخ بماند و باید پاسخ 
متناســب داده شــود تا جرات تکرار آن را نداشته باشد زیرا اگر احساس کند که در باز است، جلوتر می آید اما زمان 
و مکان اقدام تالفی جویانه باید در اختیار خود ایران باشــد نه اینکه زمان و مکان را اســرائیل انتخاب کند که منافع 
خود را به دســت آورد و به خواســته اش برســد. ایران باید به گونه ای عمل کند که نتانیاهو میوه های اقدام ایران را 
در ســبد خود نچیند. لذا باید هوشــیارانه عمل کرد و شرایط را سنجید و در ابتدا اقدامات بین المللی را انجام داد و 

محکومیت بین المللی را برای اسرائیل به دست آورد تا وقتی زمان انتقام فرا رسید قابل توجیه باشد.«
محبعلی در نوشته خود، گرفتن انتقام خون شهید دکتر فخری زاده را بدون محکومیت بین المللی اسرائیل، غیر 
قابل توجیه می داند! که البته دانستن سابقه وطن فروشی او، جای تعجب از خوش خدمتی اش به رژیم صهیونیستی 
باقی نمی گذارد. محبعلی قباًل در مصاحبه با القدس العربی اینطور گزافه گویی کرده بود که چرخش اساسی در سیاست 
خارجی ایران جز از طریق وارد کردن شــوک نظامی ایجاد نخواهد شــد!... نظام ایران رفتار و سیاست خود را صرفاً 
زیر فشــار تحریم های اقتصادی تغییر نخواهد داد! وی از این رو، تلویحاً به دشــمن پیشنهاد کرده بود که فشارهای 

اقتصادی کارساز نیست و باید شوک نظامی به ایران وارد کرد!
کدام طیف سبب ساز ترور شهدای هسته ای بود؟

علی ربیعی، ســخنگوی دولت دیروز در روزنامه دولتی ایران نوشــت: »نباید در دام ربط دادن موضوع ترور به 
مذاکرات انجام شده در دولت مستقر یا برجام، افتاد. پدیده زشت ترور دانشمندان ایرانی، حتی در دورانی که مذاکرات 
ایران در دولت قبلی به بن بست رسیده بود نیز وجود داشت. اینکه شهید فخری زاده، قربانی گفت وگو با مدیرکل 
آژانس معرفی شــود و یا برجام را عامل این ترور بدانند، نشــان از عدم توجه به عمق و ابعاد این ترور دارد یا عده ای 

در این شرایط سعی دارند کالهی از این نمد برای خود ببافند.«
گفتنی است، ترور دانشمندان هسته ای از سال 88 و همزمان با شورش افراطیون مدعی اصالحات علیه جمهوریت 
و اســالمیت نظام آغاز شــد. ترور دانشمند ممتاز و برجسته هســته ای و دفاعی کشورمان شهید دکتر فخری زاده 
توســط عوامل صهیونیســم و استکبار در حالی است که خیانت های سران فتنه سبز و افراطیون مدعی اصالح طلبی 
در فتنه ســال 88 هم پوشــانی روشنی با نقشه مشترک آمریکا و اســرائیل و انگلیس داشت. شعار نه غزه نه لبنان 
توســط ســایت وزارت خارجه اسرائیل به فتنه گران دیکته شــد. وقتی که منافقین مدعی خط امام تا آن روز، پرده 
برانداختند و طابق النعل بالنعل، براساس نقشه دشمن عمل کردند و پشتوانه عناصر مزدوری شدند که به تصویر امام 
رحمه اهلل علیه بی حرمتی کرده، علیه ارکان قانون اساسی فحاشی کردند، روی نام جمهوری اسالمی خط کشیدند 
و به ســاحت مقدس حضرت سیدالشــهدا )ع( اهانت کردند. فتنه ای که در جریان آن، نتانیاهو به صراحت گفته بود 
اصالح طلبان اصلی ترین ســرمایه اســرائیل در ایران هستند و شــیمون پرز اعالم کرد اصالح طلبان به نمایندگی از 

اسرائیل با جمهوری اسالمی می جنگند.
 سبب ساز ترور سردار دل ها، شهید سپهبد سلیمانی و شهید دکتر فخری زاده نیز ارسال 6 سال پیام انفعال به 
بیرون، دوســت جا زدن دشــمنی در تراز آمریکا، تعطیل کردن 95 درصد صنعت هسته ای، ارسال علی الدوام پالس 
مذاکره، اعتماد به آمریکا و تفرقه افکنی مدعیان اصالحات بر سر توانمندی های کشور )هسته ای، موشکی، منطقه ای( 

بود که دشمن را گستاخ تر کرد و بر رفتار هجومی آنها افزود.
در واقع اگر آمریکا و اسرائیل، سردار سلیمانی و دکتر فخری زاده را ترور کردند و به شهادت رساندند، اصالح طلبان 

غربگرا نیز از پشت جبهه، شخصیت و منطق این شهیدان واال مقام را ترور می کردند.
عارف کاندیدای اصالح طلبان نبود!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود مصاحبه ای را با یکی از کنشگران اصالح طلب که عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران است، با عنوان »کارگزاران اگر مجبور باشد از الریجانی حمایت می کند« منتشر کرده است.

در این مصاحبه آمده است: »این دوره کاندیداها باید سه ویژگی داشته باشند. آگاه به مسائل کشور باشند و از 
مشکالت کشور به خوبی سردر بیاورند. مثاًل آقای روحانی این طور نبود... یکی دیگر از موارد این است که رئیس جمهور 

باید بتواند مجلسی که تشکیل شده است را با خود همراه کند، این مجلس تخصص الزم را ندارد.«
سپس این فرد اصالح طلب در پاسخ به سؤالی گفته است: »به طور قطع ]حمایت اصالح طلبان از دولت و عملکرد 
بسیار ضعیف آن[ اثر منفی خواهد داشت و نمی توان این اثر منفی را در حمایت از روحانی انکار کرد ولی این تأثیر 

بیشتر به خاطر شیطنت اصولگراها و مخالفان نظام به وجود آمده است.«
اما یکی از قابل تأمل ترین بخش های این گفت وگو آنجاست که این عضو کارگزاران مرحوم هاشمی رفسنجانی را 
که هیچ گاه به طور رسمی در احزاب اصالح طلب نبوده است کاندیدای اصلی، اصالح طلبان عنوان کرده و محمدرضا 
عارف را که از جمله اصالح طلبان قدیمی و با ســابقه اســت به عنوان کاندیدای اصالح طلبان قبول ندارد: »عارف از 
کاندیداهای اصلی ما نبود. کاندیدای اصلی ما در ســال 9۲ آیت اهلل هاشمی رفســنجانی بود ولی ســال 96 کسی به 
میدان نیامد. عملکرد روحانی هم در چهار سال اول با به نتیجه رساندن برجام خوب بود و گشایش هایی برای کشور 
ایجاد شــد که هاشــمی نیز از او حمایت کرد. عارف نیز جزء کاندیداها بود ولی کاندیدای اصلی اصالح طلب ها نبود. 

بیشتر جوان ها دور عارف جمع بودند.«
در بخشــی از این مصاحبه شــرق از علی محمد نمازی پرسیده که »انتقاد شما به عنوان فردی که عضو شورای 
هماهنگی اصالحات نیز هست، نسبت به جبهه اصالحات چیست؟« و او در پاسخ گفته است: »انتقاد من این است؛ 
مسئولینی که در رأس امور ]احزاب اصالح طلب[ هستند، مراقب این مهم نیستند. هر شخصی که بیشتر تملق کند، 
جایگاه بیشــتری دارد. دوم؛ اینکه روحیه محافظه کاری حاکم بر اصالح طلبان و شــورای اصالحات بسیار زیاد است 
و مواضع اصولی، مشــخص و شــفافی در کشــور و در جبهه اصالحات اتخاذ نمی شود. دلیل آن هم ترکیب شورای 
هماهنگی است که احزاب بر اساس وزنشان رأی ندارند و رأی ها برابر است؛ یعنی از نظر سهم شان در اتخاذ تصمیم ها 

و برنامه ها برابر است؛ بنابراین خروجی چنین تصمیمات و برنامه هایی، درست نیست.«
ایــن عضــو کارگزاران در پایان گفته: »البته اکنون حزب کارگزاران اگر مجبور باشــد از علی الریجانی حمایت 
می کند، به این دالیل و به دلیل طرفدارنداشــتن، اســتفاده از کاندیدای اســتیجاری بسیار قوی است اما نمی توان 

به سادگی به طرف کاندیدایی به غیر از کاندیدای اصالح طلب رفت.«

وزارت اطالعات: سرنخ هایی 
از عامالن ترور شهید فخری زاده به دست آمده است

وزارت اطالعات در بیانیه ای از یافتن سرنخ هایی از عامالن ترور دانشمند 
هسته ای و دفاعی کشورمان خبر داد. 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات در این بیانیه تصریح کرد: ضمن عرض 
تسلیت شهادت دکتر محســن فخری زاده از نخبگان و خادمان جمهوری اسالمی در عرصه 
علم، فناوری و صنعت دفاعی، اعالم می نماید با اقدامات اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( سرنخ هایی از عامالن این حمله تروریستی به دست آمده است 

که اطالعات تکمیلی متعاقباً به استحضار ملّت شریف ایران خواهد رسید.
معاون بین الملل قوه قضائیه:

از تمام ظرفیت های فراملی برای پیگیری و تعقیب عامالن
و آمران ترور شهید »فخری زاده« بهره می گیریم

معاون بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران 
گفت: عالوه  بر ظرفیــت داخلی، از تمام ظرفیت های فراملی برای دادخواهی، 

پیگیری و تعقیب عامالن و آمران ترور شهید فخری زاده بهره خواهیم گرفت.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی باقری کنی، در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به 
اینکه چرا دانشمندی که در عرصه علمی فعالیت می کند هدف تروریست ها قرار می گیرد؟ 
اظهار داشت: غربی ها به دلیل اینکه نمی توانند استقالل ملت ایران را تاب بیاورند دست 
به جنایاتی مانند ترور می زنند. پس از پیروزی انقالب اسالمی یکی از کلیدواژه های مهم 
در شــعار های مردم کشورمان بحث استقالل بود؛ به محض اینکه این بحث مطرح شد 
کشور های بزرگ مقابل ما صف آرایی کردند و حتی کشور هایی که تا قبل از این با ایران عادی 
برخورد می کردند نیز قراردادهایشان را با ما فسخ کردند و استقالل بهانه این اقدامات بود.

باقری کنی افزود: تصور این کشــور ها این بود که با چنین اقداماتی می توانند مردم 
ما را از اســتقالل و هدفشــان بازدارند در حالی که با وجود اعمال محدودیت ها از سوی 
کشور های غربی، ملت ایران تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد؛ بنابراین کشور های غربی که 
دیدند تحریم مؤثر واقع نشده به اقدامات دیگری مانند جنگ، تهدید و ترور روی آوردند.
ترور شهید فخری زاده مجازات یک فرد نیست؛ بهای استقالل یک ملت است

وی با تاکید بر اینکه از دید غربی ها ترور، مکمل پروژه تحریم و مجازات ملتی است 
که تحریم بر آنها اثر نکرده، گفت: ترور شهید فخری زاده، مجازات یک فرد نیست؛ بلکه 
مجازات یک ملت اســت. قدرت های غربی نمی خواهند هیچ عرصه ای از استقالل را در 

دنیا ببینند و جرم مردم ایران این است که باید صرفا بابت استقالل خود هزینه بدهند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: این ترور نشان می دهد دشمن 
پیشرفت ما را هدف گرفته و چون نتوانسته جلوی پیشرفت جمهوری اسالمی را بگیرد، از 

ابزار ترور استفاده می کند؛ بنابراین الزم است جوانان ما هوشیارتر باشند.
باقری کنی با  اشــاره به تاکید رهبر انقالب بر خوداتکایی و خودباوری ملی، اذعان 
داشت: غربی ها در صدد هستند با القای »ناتوانی«، ملت های مستقل را از پای در بیاورند، 
اما جمهوری اســالمی حتی در دوره جنگ، و در حالی که با تحریم همه جانبه از سوی 

کشور های دنیا رو به رو بود، در جنگ پیروز شد.
شهدای ترور نماد افتخار ملی هستند

وی خاطرنشــان کــرد: جمهوری اســالمی ایــران در عرصه توانمنــدی از جمله 
آموزش، فناوری، تحقیقات و حتی در عرصه عمل به خودکفایی رســیده، علی رغم تمام 
محدودیت هایی که دشمن علیه ملت ایران اعمال کرده و علی رغم فضاسازی های رسانه ای و 
عملیات روانی غرب، دانشمندان ایرانی مرز های دانش، فناوری و صنعت دنیا را درنوردیدند؛ 

بنابراین شهید فخری زاده ها نماد افتخار ملی هستند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص اقدام قوه قضائیه و 
اینکه ســتاد حقوق بشر چه واکنشــی در قبال این ترور خواهد داشت؟ گفت: در عرصه 
قضایی ابتدا باید اطالعات الزم و تحقیقات کافی انجام شــود تا عامالن و آمران به طور 
دقیق شناسایی شوند و سپس، همان طور که رئیس  قوه قضائیه بر پیگیری این موضوع 

تاکید کردند، این ترور در ساحت بین المللی پیگیری خواهد شد.
باقری کنی با بیان اینکه از همان ساعات نخست پس از ترور، اقدامات حقوق بشری 
آغاز شده، افزود: از تمام ظرفیت های فراملی به ویژه از ظرفیت های سازمان ملل، شورای 
حقوق بشر، گزارشگران موضوعی حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر برای دادخواهی 
استفاده می کنیم. همچنین از ظرفیت های حقوق بشری دوجانبه و نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از کشور برای پیگیری و تعقیب این جنایت بهره خواهیم گرفت؛ 
چرا که این اقدام ددمنشانه و جنایتکارانه یکی از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است.

درمکتب امام

به تنهایی در مقابل ظلم می ایستاد
هر وقت هم که ایشان وکیل می خواست بشود، وکیل اول؛ در تهران وکیل 
اول مدرس بود. ایشان در مقابل ظلْم تنها می ایستاد و صحبت می کرد، و اشخاص 
دیگری از قبیل ملک الشعرا و دیگران همه دنبال او بودند اما او بود که می ایستاد 

و برخالف ظلم، برخالف تعدیات آن شخص]رضا پهلوی[، صحبت می کرد.
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 دیروز در صحن علنی مجلس

دو فوریت خروج از پروتکل الحاقی
با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد

بقیه از صفحه ۲
البرادعی: رژیم صهیونیســتی مرتکب 

عمل فراقانونی شده است
محمــد البرادعی، در واکنش به ترور شــهید 
محســن فخری زاده با انتشار پیامی، ضمن  اشاره به 
رژیم صهیونیســتی به دلیل دست داشتن در ترور 
دانشمند کشورمان، نوشت: این رژیم مرتکب عمل 

فراقانونی شده است.
مدیرکل اســبق آژانس بین المللی انرژی اتمی 
افزود: حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود یک 
مسئله و توجیه حق برای اقدامات فراقانونی مسئله 

دیگری است.
وی تاکید کرد: استانداردهای دوگانه تنها سبب 
ایجاد تشدید حس عمیق بی عدالتی در منطقه )غرب 

آسیا( می شود.
واکنش انصاراهلل و انجمن علمای یمن

محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی جنبش 
انصــاراهلل یمن اعالم کرد »پاســخی که جهان آن 
را به رسمیت می شناســد، پاسخ ایران به این اقدام 

تروریستی خواهد بود.«
همچنین انجمن علمای یمن در بیانیه ای ترور 
محسن فخری زاده، دانشمند برجسته کشورمان را به 
ملت و دولت ایران و مقام معظم رهبری تسلیت گفت.

انجمــن علمای یمن اعالم کرد که این جنایت 
پیش از آنکه دانشمندی را هدف قرار دهد که اسرائیل 
را هراسان کرده است و پیش از آنکه جمهوری اسالمی 
ایران را هدف قرار دهد، تمام متفکران اســالمی را 

نشانه رفته است.
در بیانیه آنها همچنین آمده است که در واکنش 
به ترور محسن فخری زاده تمام مسلمانان و نخبگان 

علمی و سیاسی باید در کنار ایران بایستند.
قطر ترور فخری زاده را محکوم کرد

شیخ محمد عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه 
قطر طــی یک تماس تلفنی با محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشــورمان، ترور شهید فخری زاده 

را محکوم کرد.
وی در این تمــاس تلفنی گفت »در حالی که 
منطقــه و جامعه جهانی در حال تالش برای یافتن 
راه حلی برای کاهش تنش ها و بازگشت به دیپلماسی و 
گفت وگو است، چنین اقدامی تنها به تشدید تنش ها 

منجر خواهد شد.«
ترور  این  پشــت  در  اسرائیل  سوریه: 

قرار دارد
فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز ضمن 
محکوم کردن اقــدام جنایت کارانه ترور فخری زاده 
تاکید کرد که ایران قدرت مقابله با چنین جنایت هایی 

را دارد که رژیم صهیونیستی پشت آن است.
وی افزود:  ســوریه بــرای مقابله با این اقدامات 
مذبوحانه که هدف از آن تضعیف و نابودی پیشرفت 
و توانایی های علمی و ملی اســت،   در کنار مردم و 

رهبری ایران ایستاده است.
وزارت خارجه ترکیه

 ترور فخری زاده را محکوم کرد
وزارت امورخارجه ترکیه نیز شنبه شب با صدور 
بیانیه ای ترور شهید »محسن فخری زاده« دانشمند 

هسته ای و دفاعی ایران را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: 
ما از کشته شدن دانشمند ایرانی محسن فخری زاده 
بر اثر حمله مسلحانه متأثر شدیم و این اقدام شنیع 
را محکوم می کنیم و به دولــت ایران و خانواده آن 

مرحوم تسلیت می گوییم.
ترکیه اعــالم کرد: آنکارا با هر اقدامی که صلح 
و آرامش منطقــه را برهم می زند، مقابله می کند و 
تمام انواع تروریســم فارغ از عامل و هدف این اقدام 

را مردود می داند.
در همین حال »مصطفی شنتوپ«، رئیس پارلمان 
ترکیه نیز عامالن ترور شهید فخری زاده را تروریست 
خوانــد و گفت »ترور دانشــمند ایرانــی یک اقدام 
تروریستی است تفاوتی ندارد که یک سازمان قانونی 

و یا یک سازمان غیرقانونی آن را انجام داده باشد.«

فخــری زاده  تــرور  ســندرز:  برنی 
تحریک آمیز و غیرقانونی است

»برنی سندرز«، سناتور ارشد دموکرات آمریکا 
با انتشــار پیامی در حســاب توییتری خود ضمن 
غیرقانونــی توصیف کردن این ترور، نوشــت »ترور 
محســن فخری زاده، بی مالحظــه، تحریک آمیز و 
غیرقانونــی بود؛ در حالی که دولت جدید آمریکا در 
حال روی کار آمدن است این اقدام به طور آشکار با 
هدف تضعیف دیپلماسی میان آمریکا و ایران صورت 

گرفته است؛ ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.«
مدیر اسبق سیا:

این ترور اقدامی مجرمانه بود
جان برنان از روسای پیشین سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا در توییتی نوشــت: »این اقدام خطر 
تالفــی مرگبار و دور جدیدی از درگیری منطقه ای 

را بوجود می آورد«
وی افزود: »برای ســران ایران عاقالنه است که 
منتظر بازگشت رهبری آمریکایی مسئولیت پذیر در 
عرصه جهانی بوده و در مقابل اصرار برای واکنش علیه 

عامالن این حادثه مقاومت کنند.«
مارک فیتز پاتریک، معاون وزیر خارجه پیشین 
آمریــکا هم این واقعه را »ممانعت از دیپلماســی« 

توصیف کرد.
سازمان ملل: هرگونه ترور و قتل

غیرقانونی را محکوم می کنیم
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل متحد در قبال ترور شــهید محسن فخری زاذه 
گفت: »مــا هرگونه ترور یا قتل خــارج از قانون را 

محکوم می کنیم.«
وی افزود: »ما همچنین خواستار خویشتنداری 
و لزوم جلوگیری از هر اقدامی که به تشدید تنش در 

منطقه منجر شود، هستیم.«
ادعای بی اساس وزیر رژیم صهیونیستی

زاخــی هانگبی، وزیــر شهرک ســازی رژیم 
صهیونیستی در مصاحبه با کانال ۱۲ تلویزیون رژیم 

صهیونیستی مدعی شد »نشانه ای مبنی بر اینکه چه 
کسی پشت این ترور قرار دارد، نیست.«

هانگبی، مدعی شــده که رژیم صهیونیســتی 
اطالعی از این موضوع نداشته است.

در همین حال »یووال اشتاینتس« وزیر انرژی 
رژیم صهیونیســتی و عضو دیگر حزب لیکود نیز با 
تکرار سخنان هانگبی گفت که وی نیز نمی داند چه 

کسی ]شهید[ فخری زاده را ترور کرده است.
ونزوئال و کوبا ترور فخری زاده را 

محکوم کردند
وزارت امــور خارجه ونزوئال در بیانیه ای، ضمن 
محکــوم کردن ترور شــهید فخری زاده خواســتار 
پایبندی تمام کشورها به حقوق بین الملل و امنیت 

و صلح جهانی شد.
کاراکاس صمیمانه ترین همدردی خود را به مردم 
و دولت ایران در برابر چنین اقدام ناجوانمردانه ای ابراز 
داشته و »خورخه آرئاسا« وزیر امور خارجه ونزوئال در 
صفحه کاربری خود در توئیتر، فقدان این شخصیت 

واالی علمی را به ملت ایران تسلیت گفت.
دولت جمهوری بولیواری ونزوئال با انتقاد شدید 
از تمــام اقدامات تروریســتی در هر نقطه از جهان، 
اعالم کرد: وحشــیگری و ترور را نمی توان بر روابط 

بین الملل تحمیل کرد.
برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا با انتشار پیامی 
به ترور شهید فخری زاده واکنش نشان داده و گفت 
»اقدام تروریســتی که به قتل دانشــمند برجسته 
ایرانی منجر شد را به طور جدی محکوم می کنیم؛ ما 

تروریسم را در تمامی اشکال آن محکوم می کنیم.«
همچنیــن وزارت امــور خارجــه بلژیک ترور 
فخری زاده شــهید صنعت دفاعی کشــور در شرق 

تهران را محکوم کرد.
در پیام توییتری این وزارتخانه بلژیک آمده است: 
ما اقدام های خشونت آمیز در آبسرد ایران را محکوم 
کرده و خواستار احترام به حقوق بشر هستیم که به 

شدت از آن دفاع می کنیم.

رسانه های غربی فاش کردند

دانشمند ایرانی با چراغ سبز آمریکا
 و به دست اسرائیل ترور شد

DNA تروریست ها
و تحریف كنندگان یکی است؟!

یادداشت روز

بقیه از صفحه ۲
مجازات آمران و عامالن  ترور، دیر و زود اگر داشته باشد، سوخت و 
سوز ندارد. آنها باید ضربات دردناک را متحمل شوند. گستاخی بزرگی 
کرده اند و باید به شــکلی پشیمان کننده - تا سرحد »غلط کردم« - 
مجازات شوند. بحث های رسانه ای جای خود؛ اما آنها که باید ضربات 
کاری و راهبردی به بانیان جنایــت بزنند، معطل تحلیل های عناصر 
منفعل یا مأمور نمی مانند و ان شــاء اهلل کاری کارستان خواهند کرد. 
مجازات کنندگانی که در وسعت جبهه مقاومت جا دارند، نه عجوالنه 
رفتار می کنند و نه به نام صبر، تکلیف را ضایع می سازند. انتقام قطعی 
است، اما نه الزاما نقطه ای و یک ضربه. این ضربات ممکن است هم در 
عمق رژیم صهیونیســتی )تل آویو و حیفا و منطقه نقب( باشد؛ و هم 
خارج از آن. صهیونیست های جان دوست و زراندوز، هرجا که هستند، 
باید با کابوس مرگ دســت و پنجه نرم کنند. واقعیت همان است که 
شبکه انگلیسی اسکای نیوز اعالم کرد: »ایران قطعا از اسرائیل انتقام 
می گیرد. متحدان ایران در سراســر منطقه حضور دارند و این انتقام 
می  تواند به شیوه های مختلف اتفاق بیفتد«. در عین حال باید عرصه 
را بر شبکه نفوذ تنگ کرد. دستگاه های امنیتی و قضایی باید  گریبان 
این حلقه را که مسیر خیانت و جنایت دشمن را هموار می کنند، بگیرند 

و با دقت استنطاق کنند.
آمریکا و اســرائیل، در مصاف های بزرگ شکســت خوردند اما 
می خواهند تصویری وارونه از جایگاه متزلزل خود  ترســیم کنند. ما 
در مقابل، شــهیدان بزرگی تقدیم کرده ایم؛ اما نه تنها خط مقاومت 
هرگز نشکسته، بلکه هر ســال، جلو تر رفته و ضربات راهبردی تری 
زده ایم. تاریخ چهار دهه اخیر، گواه ثبات قدم ماســت. سلیمانی ها و 
فخری زاده ها  ترور شدند؛ چون دشمن، توان مصاف رویارویی را از دست 
داده اســت. آنها که دستور  ترور را دادند، در خلوت خود در تل آویو 
و واشــنگتن از فخری زاده می ترسیدند؛ وگرنه بارها نقشه  ترورش را 
به اجرا نمی گذاشــتند. عزیزان ما  ترور شدند؛ چون ایران اسالمی و 
متحدانش را در چهار گوشــه منطقه قدرتمند کرده و وحشت را به 
عمق دشمن برده اند. صهیونیست ها اگر فخری زاده و سلیمانی را در 
بغداد و آبسرد  ترور کرد، صدای گام های استوار آنها و همرزمان شان را 
پشت دروازه های تل  آویو شنیده اند. پهپاد ها و موشک ها و رزمندگان 
مقاومت، بارها بی اعتباری دیوار حائل و سپر موشکی »گنبد آهنین« 

اسرائیل را عیان کرده اند. 
تبادل ضربات سخت، طبیعت جنگ است. اما هدف راهبردی که 
شهدا جان خویش را پای آن گذاشتند، نباید گم شود، پیشرفت شتابان، 
قدرتمند شــدن و توسعه توانمندی ها، و زدن ضربات استراتژیک به 
دشمن. اگر دقیق تر بنگریم سلیمانی و فخری زاده پشت دروازه های 
تل آویو  ترور شدند و عملیات را باید از همان جا ادامه داد. سر سوزنی 
 تردید نداریم که صهیونیست ها، حلقه طناب نابودی را بر گردن خویش 
تنگ تر کرده اند. خون شهیدان عزیز ما، پای درخت مقاومت می ریزد و 

شاخه ها را گسترده تر و بارور تر می کند. »ما کان هلل ینمو«.

مجلس دیــروز کار خود را با جلســه 
غیرعلنی و به منظور بررســی ترور شهید 
فخری زاده آغاز کرد، در ادامه قید دو فوریت 
طرح اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها به 
تصویب نمایندگان رســید همچنین وکالی 
ملت با صدور بیانیه ای سیطره تفکری انفعالی 
را در داخل کشور مسبب گستاخی دشمنان 

دانستند. 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی به 
ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۲54 نماینده 
آغاز شــد. این در حالی بود که مجلس دیروز کار 
خود را با جلسه غیرعلنی آغاز کرده بود. محمدباقر 
قالیباف در آغاز نشست علنی دیروز مجلس گفت: 
جلســه مجلس از ســاعت 8 به صورت غیرعلنی 
آغاز شــد که در این جلســه حادثه تلخ و جانسوز 
شهادت شهید فخری زاده و حوادث تلخ مشابه در 
ترور دانشمندان هسته ای پیش از این اتفاق افتاد، 
همچنین حادثه ای که در نطنز اتفاق افتاد مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس اظهار داشت: نمایندگان به طور 
مفصل پیرامون این مسائل بحث و تبادل نظر داشتند 
و ان شــاءاهلل مصوبات و توافقی که در این جلســه 
انجام شد، در جلسه علنی این هفته به اطالع مردم 

عزیزمان خواهد رسید.
»همایون ســامه یح نجف آبــادی«، نماینده 
کلیمیان در مجلس شــورای اسالمی طی پیامی 
شهادت محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
را تبریک و تسلیت گفته و به نمایندگی از جامعه 
ایرانیان کلیمی این ترور را محکوم کرده و تاکید کرد 
که چنین اعمال شومی توسط صهیونیسم جنایتکار 
و امپریالیسم آمریکا، کوچکترین خدشه ای به عزم و 

اراده ملت ایران وارد نخواهد ساخت.
سیطره تفکر انفعالی، دشمنان را گستاخ کرده
همچنین نمایندگان با صــدور بیانیه ای ترور 
شهید فخری زاده توسط دشمنان کوردل را محکوم 
کردنــد. در متن این بیانیه آمده: »از میان مومنان 
مردانی هســتند که به آنچه با خدا عهد بســتند، 
صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنها به شهادت رسیدند 
و برخــی از آنها در انتظارند و هرگز عقیده خود را 
تبدیل نکردند.]قرآن کریم[ فاجعه تلخ ترور دانشمند 
هسته ای و دفاعی کشورمان، شهید دکتر محسن 
فخری زاده که ســالیانی دراز، عمر با برکت خود را 
در مســیر اعتالی فنی، دفاعی و نظامی جمهوری 
اسالمی ایران به خصوص در عرصه هسته ای صرف 

نمود، تمامی مردم ایران را داغدار کرد.«
در ادامــه این بیانیه می خوانیم: »آنچه در این 
مقطع، این جنایتکاران بشری را تا این حد گستاخ 
نموده ســیطره تفکری خسارت بار در میان بعضی 
از دولتمردان اســت که فکر می کنند با گفت و گو 
و تعامل با اربابان این جنایت پیشــگان، جمهوری 
اســالمی نزد آنها نرمال و بهنجار تلقی خواهد شد 
و لــذا باید از هرگونه عملی که آنها را ناراحت کند 
پرهیز نمود. مجلس شورای اسالمی به عنوان صدای 
ملت، اعالم می دارد که این انفعال های پی در پی برای 
ایران اسالمی ارمغانی جز حوادث بیشتر، تنش های 
عمیق تر و ضربات دردناک تر نخواهد داشت و مقتضی 
چنین جنایتی پاسخ فوری و پشیمان کننده ای است 
که بهترین آنها احیای صنعت درخشان هسته ای 

کشورمان از طریق پایان اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقــی و جلوگیری از ادامه رژیم های بازرســی 
بی سابقه آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. «

تشریح نشست غیرعلنی
ســخنگوی  فرهنگــی«  »محمدحســین 
هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در حاشیه 
نشســت علنی دیروز و در جمع خبرنگاران گفت: 
قرار بود در جلســه غیرعلنی امروز وزیر اطالعات 
حضور یابد اما با توجه به مذاکره ای که در آســتانه 
این جلســه از سوی رئیس مجلس انجام شد، مقرر 
شد مجلس رأسا جلسه را اداره کند از این رو وزیر 
اطالعات حضور نیافت. در این جلسه غیرعلنی برخی 
نمایندگان، رؤسای کمیسیون ها، رئیس مرکز پژوهش 
و رئیس مجلس بحث هایی را مطرح کردند و جزئیات 
شهادت دانشمند بزرگ فخری زاده تشریح و در این 

راستا برخی از ابهامات روشن شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: 
همچنین مقرر شد در برنامه ریزی هایی که قرار است 
انجام شــود با نیت خوانی اراده دشمنان در عرصه 
بین المللی اقداماتی انجام شود که در جهت پاسخ 

متقابل متناسب با رفتار آنان باشد.
فرهنگی افزود: مقرر شد طرحی که در کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در حال بررسی است هرچه سریع تر 
نهایی شده و گزارش آن به صحن علنی مجلس ارائه 
شود. البته با درخواستی که مطابق ماده ۱00 آئین نامه 
داخلی مجلس جلسه فوق العاده تشکیل شود و نهایتا 

تا روز چهارشنبه هفته جاری نهایی شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: اقدام مذکور گامی است 
که مجلس شــورای اســالمی برمی دارد از این رو  
دستگاه های امنیتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی تدابیر و تمهیدات الزم را براساس وظایف خود 
در راســتای برخورد با ایــن جنایت بزرگ در نظر 
خواهند گرفت؛ این جنایت بزرگ در آستانه جنایت 
دی ماه و شهادت سردار سلیمانی انجام شده که باید 

پاسخ متناسب به آن داده شود.
ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: اقدامات باید طوری طراحی شــود که نقشه 
دشــمنان خنثی شــود و در راستای تامین منافع 
ملی گام موثر برداریم. فوریت طرح یاد شده در ۱3 
آبان ماه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
و اکنون در کمیسیون در حال بررسی است که به 
ابعاد مختلف از جمله امنیت ملی، حوزه اقتصادی و 

تحریم و... می پردازد.

گام نخست مجلس: تصویب دو فوریت
 با اکثریت قاطع

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز دو فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها را تصویب کردند.
از ۲46 نماینــده حاضر در صحن علنی، ۲3۲ 
نماینده به این طرح رای مثبت دادند که این اقدام 
واکنشی به ترور و به شهادت رساندن شهید محسن 

فخری زاده بود.
نمایندگان مجلس بعد از رای قاطع به این دو 
فوریت شعار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 
و »اهلل اکبر« سردادند. به گفته نمایندگان مجلس، 
تصویب این طرح در راســتای واکنش به تروریسم 
دولتی و جهش و رشــد صنعت هسته ای و توقف 
نظارت فرار پروتکل الحاقی صورت گرفته اســت. 
طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس جزئیات این 
طرح باید 48 ساعت آینده به صحن علنی ارائه شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز بعد از رای نمایندگان به دو فوریت طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و با اشــاره به موافقت 
نمایندگان با این طرح اظهار داشــت: ان شااهلل این 
طرح در نشست آتی مجلس مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت تا در حقیقت هم کشور در بُعد امکانات صنعت 
هسته ای تقویت شــده و هم جلوی یاوه گویی ها و 

اقدامات تروریستی دشمنان گرفته شود.
جزئیات طرح 

نمایندگان مجلس دیروز با ۲3۲ رای موافق دو 
فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به 
تصویب رساندند. متن کامل طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
اســت بالفاصله پس از تصویب این قانون، ساالنه 
به میزان حداقــل ۱۲0 کیلوگرم اورانیوم با غنای 
۲0 درصد را تولید و در داخل کشــور ذخیره کند 
و نیازمندیهای صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم 
با غنای بــاالی ۲0 درصد را به طور کامل و بدون 

تاخیر تامین کند.
ماده ۲- در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود 
هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف 
است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی 
و تولید اورانیوم غنی ســازی شــده با سطح غنای 
متناســب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به 
میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و 
نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور 
و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی ســازی 

شده، اقدام کند.
مــاده 3- برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، 
سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرف مدت 3 ماه 
عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی 
مواد را با درجه غنــای موردنیاز، با حداقل ۱000 
دستگاه ماشین ۲m-IR آغاز کند و همچنین در 
همین بازه زمانی، عملیات غنی ســازی و تحقیق و 
توسعه با ماشین های IR-6 را با حداقل ۱64 ماشین 
از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یکسال به 

۱000 دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره - سازمان انرژی اتمی مکلف است برای 
انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین های 
ذکر شده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را 

اخذ و اجراء نماید.
ماده 4- سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت 
به بهره بــرداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در 
اصفهان طی 5 ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده 5- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، 
همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی راکتور 
40 مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و 
ساخت یک راکتور آب سنگین 40 مگاواتی جدید با 
هدف تولید رادیو ایزوتوپ های بیمارستانی با جدول 
زمانبندی اقدام کند. جدول زمان بندی این موضوع 

باید ظرف یک ماه به اطالع مجلس برسد.
ماده 6- دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
است بر اساس بندهای 36 و 3۷ برجام، ظرف مدت 
۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی 
فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

ماده ۷- دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
اســت پس از 3 ماه از تصویب این قانون، گزارش 
دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف های برجامی 
در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق 
برجام و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران 
را به مجلس شــورای اسالمی ارائه کند. چنانچه تا 
آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید 
نفت آنها از ایران به شــرایط عادی و رضایت بخش 
بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
ماده 8- چنانچه اعضای ۱+4 نسبت به اجرای 
تعهدات خود و رفع تحریم های هسته ای، نظامی، 
حقوق بشری و... علیه جمهوری اسالمی ایران اقدام 
کنند، دولت موظف اســت گزارش دقیق اقدامات 
انجام شــده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری 
اســالمی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به 
مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یکماه 
به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، جهــت تصمیم گیری در صحن 

مجلس بررسی می شود.
ماده 9- مســتنکفین از اجــرای این قانون به 
تناســب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات 4 تا 
۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسالمی 

مصوب ۱39۲ محکوم می شوند.
الزم به ذکر اســت که »ابوالفضل عمویی« در 
گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به برگزاری 
جلسه فوق العاده دیروز عصر کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: از دقایقی 
قبل  جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی آغاز 
شــده است و دکتر قالیباف نیز با توجه به اهمیت 

و حساسیت موضوع در این جلسه حضور دارند.

گزینه مشــاور امنیت ملی »جو بایدن« 
بدون اشاره به عهده شکنی آمریکا می گوید 
اگر ایران موافقت کند که به تعهداتی که نقض 
کرده است بازگردد و آماده پیشبرد مذاکراِت 
با حسن نیت برای توافق های بعدی باشد، آقای 

بایدن هم آماده است همان کار را انجام دهد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی با  اشــاره 
بــه وعده های جو بایدن درباره بازگشــت به توافق 
هسته ای ایران نوشت، »جیک سالیوان« گزینه تیم 
بایدن، رئیس جمهور احتمالی بعدی آمریکا، و کسی 
که در مذاکرات محرمانه با ایران قبل از آغاز مذاکرات 
منتهی به برجام نقش داشت در سخنرانی خود در 
دانشگاه مینه سوتا در روز چهارشنبه گذشته گفته، 

»این کامال به ایران بستگی دارد.«
وی همچنین گفتــه، »اگر ایران موافقت کند 
که به تعهداتی که نقض کرده است بازگردد و آماده  
پیشــبرد مذاکراِت با حســن نیت برای توافق های 
بعدی باشــد، آقای بایدن هم آماده است همان کار 

را انجام دهد.«
سخنان ســالیوان در حالی مطرح می شود که 
دولت آمریکا طرفی بوده کــه برجام را ترک کرده 

نه ایران.
نیویــورک تایمز در ادامه به این مسئله اشــاره 
می کند که، هرچند که جو بایدن از توافق هسته ای 
۲0۱5 حمایت کرده اســت اما او در تصمیم گیری 
در زمینه حمله سایبری به تاسیسات هسته ای نطنز 

در سال ۲0۱0 نیز دخیل بوده است.
در سال ۲0۱۲ رسانه های آمریکایی فاش کردند 
که ویروس »استاکس نت« برای عملیات مخرب علیه 
برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مستقیما به دستور 
»باراک اوبامــا« رئیس جمهور وقت آمریکا طراحی 
و اجرا شــده بــود. جو بایــدن در آن زمان معاون 

رئیس جمهور آمریکا بود.
درحالی که گمانه زنی ها درباره اقدامات احتمالی 
بایدن برای بازگشــت آمریکا بــه برجام با توجه به 
وعده های انتخاباتی وی ادامه دارد، »وندی شــرمن 
مذاکره کننده ارشــد سابق آمریکا می گوید که این 

توافق یک شبه احیا نمی شود.«
همه اینها در حالی است که خوش خیال های 

داخلی و برجام زدگان وانمود می کنند که دموکرات ها 
طرفدار برجامند و این ترامپ بود که توافق را زیر پا 
گذاشت. آنها البته پاسخ نمی دهند که آیا دموکرات ها 
و بایدن از نقض برجام ناراحتند؟ قطعا نه، خوشحال 
هم هســتند. چرا که اگر غیر از این بود، آنها اعالم 
می کردند فورا و بدون هیچ قید و شرطی، به توافق 

برمی گردند و تحریم ها را بر می دارند.
اما وقتی شــرط و شروط می گذارند و خواستار 
تمدید محدودیت های برجامی می شــوند که طبق 
توافق رو به پایان است و محدودیت توانمندی نظامی 
و قدرت منطقه ای ایران را هم اضافه می کنند، یعنی 
بزک کنندگان مذاکره دوباره، درباره دموکرات ها، یک 

دروغ بزرگ تحویل مردم می دهند.

پاسخ مشاور امنیتی بایدن به خوش خیال ها:

برجام كم است امتیاز بیشتری می خواهیم!


