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روی موج کوتاه

ترور محسن فخری زاده، دانشمند 
هسته ای کشــورمان نه تنها در داخل 
کشــور، بلکه در خــارج از ایــران نیز 
واکنش های بســیاری را برانگیخت که 
می تــوان گفت در تمام آنهــا یک نکته 
مشترک بود و آن هم دست داشتن رژیم 

صهیونیستی در این ترور. 
حسن روحانی، رئیس جمهوری در 
حالی که در ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا سخن می گفت، تصریح کرد: همه 
اتاق های فکر و دشــمنان ایران بدانند 
ملت ایران و مسئوالن شجاع تر و غیورتر 
از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه 
را بی پاســخ بگذارند و به موقع پاســخ 

خواهیم داد.
وی با بیان اینکه ملت ایران هوشمندتر 
و حکیم تر از آننــد کــه در دام توطئه 
صهیونیست ها بیفتند، اضافه کرد: آنها 
در فکر ایجاد یک آشــوب و بلوا هستند. 
بدانند ما دست آنها را از پیش خواندیم و 
آنها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه 

خودشان دست پیدا کنند.
اظهارات روحانی بازتاب بسیاری در 
رسانه های خارجی پیدا کرد. خبرگزاری 
دویچه وله، بلومبرگ، آناتولی، شــبکه 
سی.ان.بی.سی و بســیاری رسانه های 
دیگر وعــده تالفی رئیــس جمهوری 
و همینطور مقصر دانســتن مزدوران 
اسرائیلی در اظهارات وی را تیتر کردند. 

 زمان و مکان انتقام را
 ما مشخص می کنیم

علی ربیعی، ســخنگوی دولت نیز 
در واکنشی مشــابه، در توئیتر نوشت: 
»این حق برای ملت ایران باقی است که 
براساس اســتراتژی مشخص معطوف 
به منافع و عزت ملی پاســخی قاطع که 
تعیین کننــده ابعاد، زمــان و مکان آن 

خواهد بود، بدهد.«
ســردار حســین دهقان، مشــاور 
فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی 
که به تازگی برای انتخابات 1400 اعالم 
کاندیداتوری کرده نیز در توئیتی نوشت: 
»مطالبه عمومی انتقام مطالبه مشروع 
و درستی اســت. اما ما به گونه ای رفتار 
می کنیم که این اقدام بی پاسخ نماند. ما 
هوشمندانه عمل می کنیم و ما مشخص 
می کنیم ایــن جنایات بــزرگ را کی و 
کجا پاسخ خواهیم داد! صهیونیست ها 
در دوره انتقالی ترامپ در حال طراحی 

تاکتیکی هستند.«
علی مطهری نیز ضمن اینکه هدف 
از این اقدام را کشاندن ایران به درگیری 
در منطقه و بسته شدن راه تفاهم با دولت 
آینــده آمریکا خواند، نوشــت: »انتقام 
از نتانیاهو و قصاص ترامــپ را به زمان 

مناسب موکول کنیم.«
توئیت عجیب کریمی قدوسی

گذشته از اینها واکنش ها، برخی دیگر 

اما به دولت و مذاکره کنندگان هسته ای 
ایران تاختند. کریمی قدوسی، نماینده 
مشــهد و از اعضای جبهــه پایداری در 
صفحه توییتری خود نوشــت: »جناب 
روحانی در زمان ریاســت شــما بر قوه 
مجریه و با اصرار دشمن و تاکید شخص 
جنابعالی دانشمند هسته ای کشورمان 
دکتر  محسن فخری زاده با آمانو مالقات 
داده شــد، قطعا روزی باید در محکمه 
عدالت پاسخگو باشــید که این چنین 
راحت سرمایه های کشور را در دسترس 

جاسوسان و قاتالن موساد قرار دادید.«
ســاعتی بعــد رجانیــوز، رســانه 
نزدیک به جبهــه پایــداری، در کانال 
تلگرامی اش نوشت: »محتوای توییت 
]کریمی قدوســی[ از ســوی منابــع 
رجانیوز تکذیب شــد« این ســایت از 
کریمی قدوسی هم انتقاد کرد و نوشت: 
»شایسته است شخصیت ها و رسانه ها در 
چنین مواقعی در انتشار محتواهای شان 

دقت بیشتری داشته باشند.«
ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در واکنش به ترور رییس سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع تاکید کرد: 
»ترورناجوانمردانه  شــهید فخری زاده 
بی پاسخ نخواهد ماند. خواب را بر سران 
خون آشام صهیونیسم حرام خواهیم کرد. 
ای کاش سیاسیون و کاسبکاران مذاکره 

هم به اندازه دشــمنان بر اهمیت مسیر 
شــهید فخری زاده در تامین و تضمین 
منافع ملی و حیاتــی ملت واقف بودند و 

خطر نفوذ را جدی می دانستند.«  
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی نیز در واکنش 
به این ترور، به طعنه در توئیتر نوشــت: 
»شیک پوش های پشــت میز مذاکره 
همان تروریســت قاتل دانشــمندان 
هسته ای و ســردار شهید ما هستند. آیا 
می دانید نام شــهید فخری زاده توسط 
بازرسان جاسوس سازمان انرژی اتمی 
به موساد داده شد؟! چرا باید با قاتالن و 

خبرچینان آنان مماشات کرد؟!!!«
این واکنش نماینده مجلس در حالی 
است که برخی نمایندگان روز گذشته 

اعالم کردند که قصد دارند دولت را ملزم 
کنند تا بازرسی آژانس از برنامه هسته ای 

ایران را به صفر برساند. 
اتحادیه اروپا: خویشتندار باشید

این ترور بازتاب بسیار گسترده ای نیز 
در خارج از کشور داشت. اتحادیه اروپا با 
صدور بیانیه ای ترور شهید فخری زاده را 
محکوم و اعالم کرد: »در تاریخ 27 نوامبر 
2020 )هفتم آذرماه( در آبســرد، یک 
مقام دولتی ایران و چندین غیرنظامی در 
مجموعه ای از حمالت خشونت بار کشته 
شدند. این یک اقدام مجرمانه و در تضاد با 
اصل احترام به حقوق انسانی که اتحادیه 

اروپا حامی آن است، می باشد.«
ســخنگوی اتحادیه اروپــا در این 
بیانیه همچنین خواستار خویشتنداری 
تمامی طرفین شد و گفت: »در این اوضاع 
ناپایدار، بیش از هر زمان مهم اســت که 
تمامــی طرفین آرامش خــود را حفظ 
کنند و حداکثر خویشتنداری در پیش 
بگیرند تا از هرگونه تنش هایی که به نفع 

هیچ کس نیست، جلوگیری شود.«
وزارت خارجه آلمان نیز در واکنش 
مشابهی، ضمن آنکه این ترور را منجر 
به بدتر شــدن اوضاع منطقه دانست، 
اعالم کرد: »ما از همه طرفهای مربوط 
به ایــن پرونــده می خواهیــم که از 
اقداماتــی که باعث تشــدید تنش ها 

می شود خودداری کنند.«
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: قبل 
از روی کار آمــدن جو بایــدن )رئیس 
جمهور احتمالی بعــدی آمریکا( حفظ 
دامنه گفت وگو با ایران برای حل و فصل 
اختالفات در مورد برنامه هسته ای ایران 

مهم است.
 دستی جز دست اسرائیل 

را نمی بینم
تاکید اتحادیه اروپا به خویشتنداری 
از این روســت کــه به باور بســیاری از 
تحلیلگران عناصر پشت پرده این ترور 
به دنبال تحریک ایران برای یک برخورد 

نظامی هستند. 
در همین راستا »لری ویلکرسون«، 
رئیس دفتر وزیر خارجه اسبق آمریکا به 
ایرنا گفت: من نمی توانم دست کسی جز 
اسرائیل را در این موضوع ببینم. به همان 
اندازه، نمی توانم هدفی جز برای بستن 
راه های بازگشت دولت بایدن به توافق 

هسته ای ببینم.

وی با اشــاره به همــکاری امارات و 
ســعودی در این اقدام افزود: این کار به 
دنبال تحریک ایران به واکنش و پس از 
آن واکنش از سوی ایاالت متحده است. 
همین طور طراحــان آن به دنبال ایجاد 
طوفانی هســتند که رئیس جمهوری 
جدید آمریکا امکان بازگشت به برجام 

نداشته باشد.
روزنامه المیادین نیــز با بیان اینکه 
احتماال این ترور نتیجــه تغییر لحظه 
آخری تصمیم آمریــکا در مورد هدف 
گرفتن یکی از تاسیسات هسته ای ایران 
اســت، نوشــت: »با این ترور حساس، 
آمریکایی ها و اســرائیلی ها ابعاد زیادی 
را هدف گرفتند و بــا از بین بردن رئیس 
سازمان پژوهش وزارت دفاع، که مسئول 
مستقیم پیشرفت توانایی های نظامی، 
در واقع نقطه اتکای اساسی ظرفیت های 
ایران برای مقابله اســتراتژیک را مورد 

هدف قرار دادند.«
این رسانه همچنین درباره واکنش 
ایران نوشــت: »تاریخ ایــران در تعامل 
با اوضاع مشابه، شــناخته شده است و 
می توان گفت این بار هم در برابر ترور یکی 
از بزرگترین و موثرترین دانشمندانش، از 
دو اصل ثابت پیروی می کند: 1-سکوت 
نمی کند و قطعا در آینده اقدامی به موازات 
این ترور یا بزرگتر از آن، علیه مسئوالن 
این جنایت، خواهد کرد. 2-طبیعی است 
که ایران یک پاسخ شتابزده نخواهد داد، 
بلکه در زمان مناســب، به بررسی تمام 
جوانــب عکس العمل خــود، به نحوی 

قاطعانه و عادالنه، می پردازد.«

ضرباهنگ واکنش های داخلی و خارجی به عملیات تروریستی آبسرد؛

دست اسرائیل در کار است

خبر

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دشمن فقط در 
حوزه هســته ای به ما اتهام وارد نمی کند، گفت: البته آنها راه به 
جایی در این زمینه نمی برند. ردپای آنها در حوادث مختلف کامال 
دیده می شــود. در حادثه نطنز هم می توان گفت عوامل شان با 
اتفاق اخیر یکی است و به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در این 

قضایا نقش دارد.
بهروز کمالوندی در گفت وگویی درباره ترور شهید محسن 
فخری زاده افزود: شــهید فخری زاده فوق لیسانس و دکترای 
فیزیک هسته ای داشتند ولی کار اصلی ایشان در وزارت دفاع، 
متمرکز بر سازمان پژوهش ها و نوآوری های صنایع دفاع بود که 

در همه حوزه ها متنوع است.
وی با اشاره به جوسازی رسانه ای اظهار داشت: شیطنتی که 

رسانه های صهیونیستی و غربی داشتند، این است که پرونده ای 
درست کنند و ایران را متهم کنند که به دنبال سالح هسته ای 
است و در این خصوص مرتبا ایشان را مطرح می کردند. اگر یادتان 
باشد، زمانی که نتانیاهو نمایش اسناد را ارائه کرد، از ایشان نام برد 
در حالی که به هیچ وجه کشور درگیر مسائل نظامی هسته ای 
نبوده و فتوای مقام معظم رهبری در این خصوص کاماًل واضح 

و مشخص است.
وی دربــاره تــالش اســرائیل بــرای متوقــف کــردن 
پیشرفت های هســته ای ایران خاطرنشــان کرد: آنچه که به 
نقاط قوت ما مربوط می شــود، امروز هدف دشمن است. یکی 
از اهداف آنها این اســت که مــا را از این مســیر مایوس کنند. 
این مسیر ســخت و ناهمواری اســت ولی با عزم و اراده و با اتکا 

 به حول و قــوه الهی ما ان شــاءاهلل به نتیجه خواهیم رســید. 
به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، حتماً در فضای صنعتی 
باید کارمان را مضاعف کنیم و در حوزه های امنیتی هم حتما باید 

پاسخ قاطعی به این اقدامات داده شود.
 تصمیم گیری در مورد دسترسی آژانس، 

در سطوح عالی انجام می شود
کمالوندی در پاسخ به سوالی درباره دسترسی بازرسان آژانس 
به مجتمع های مورد نظر سازمان انرژی اتمی ابراز داشت: اینها 
را نباید خیلی به هم مرتبط کرد؛ اگرچه ممکن است در بعضی 
موضوعات بی ارتباط نباشــد ولی در مورد خاص اینها مسائلی 
نیست که یک سازمان بخواهد رأساً تصمیم بگیرد یا تحلیل داشته 
باشد.  سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد: ما در ارتباط با 

بحت دسترسی ها این مراقبت را داریم که در حدود تعریف شده و 
متعارف خودش باشد. وی ادامه داد: البته غیر از بحث های پادمانی 
و پروتکلی، دو، سه مورد برجامی هم داریم که اینها در حوزه های 
حساس نیستند؛ به طور مثال در حوزه معادن است.  اگر قرار است 
دسترسی ها دســت بخورد حتماً باید در سطوح باال درباره آنها 
تصمیم گیری شود و سازمان انرژی اتمی هم مجری تصمیمات 

مقامات ارشد کشور خواهد بود.

کمالوندی:

عوامل ترور فخری زاده و حادثه نطنز یکی است
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رهبر انقالب در پیام تسلیت 
»محسن فخری زاده« تأکید کردند؛

مجازات عامالن و آمران و پیگیری 
تالش علمی و فنی شهید

آیت اهلل خامنــه ای، رهبر انقالب اســالمی در 
پی ترور دانشمند هســته ای شهید، دکتر محسن 
فخری زاده با صدور پیامی تاکید کردند: »دو موضوع 
مهم را همه  دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار 
قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات 
قطعی عامالن و آمــران آن، و دیگر پیگیری تالش 
علمی و فنی شــهید در همــه  بخش هایی که وی 
بدان ها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او 
و به جامعه  علمی کشور و به همکاران و شاگردان او 
در بخش های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان 
او را تســلیت می گویم و علو درجات او را از خداوند 

مسئلت می کنم.«
    

آماده باش سفارتخانه های 
صهیونیستی در سراسر جهان

خبرگــزاری رویتــرز به نقــل از یک رســانه 
صهیونیستی اعالم کرد، رژیم صهیونیستی پس از 
ترور محسن فخری زاده دانشمند برجسته ایرانی 
در یک اقدام تروریستی و تهدید مقامات ایران برای 
پاسخ به این اقدام، تمامی سفارتخانه های خود در 
سراسر جهان را به حالت آماده باش درآورده است. 
بنابر این گزارش، ســخنگوی وزارت امورخارجه 
رژیم صهیونیســتی در واکنش به این خبر گفت 
که این وزارتخانه درباره مســائل امنیتی مربوط به 

کارکنانش اظهار نظری نمی کند.
    

کیهان: 
معاون رئیس جمهور نفوذی است 

و باید محاكمه شود
کیهــان در مطلبی با عنوان »ضــرورت عزل و 
محاکمه عنصر نفوذی در مدیریت سازمان محیط 
زیســت« درباره ویدئویی که از عیســی کالنتری 
منتشر شده و جمله »امام فرزند ناخلف آمریکا بود« 
در آن حاشیه ساز شده، نوشت: نوشت: »هنوز دولت 
نسبت به این هتاکی عذرخواهی نکرده و او را عزل 
نکرده است. ضمن اینکه دستگاه قضایی نیز در این 
باره کوتاهی کرده و حال آنکه وی باید بازخواست و 
مؤاخذه شود. دستگاه های امنیتی باید ضمن تحقیق 
در این باره بررسی کنند که رگ و ریشه این سخنان، 
به کجا برمی گردد و او با کــدام باند ضد انقالب در 

ارتباط است؟«
    

پژمانفر:
مجلس به دنبال به صفر رساندن 

بازرسی های آژانس است
نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیســیون اصل نود 
مجلس شورای اسالمی از بیانیه نمایندگان مجلس 
در مورد الزام دولت به انتقام سریع از سران تروریستی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و توقف بازرسی مأموران 
آژانس از تاسیسات هسته ای و نظامی خبر داد و در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »فردا در صحن 
علنی، بیانیه ای در محکومیت ترور شهید فخری زاده 
قرائت می شود که در آن ضمن انتقام از عامالن این 
عمل تروریستی، دولت را ملزم به انتقام سریع از سران 
تروریستی آمریکا و اسرائیل و به صفر رساندن سطح 
بازرسی جاسوسان آژانس از تاسیسات هسته ای و 

نظامی خواهد کرد.«
    

تکذیب ۲۰ سال حبس برای 
دیپلمات كشورمان در بلژیک 

سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه 
در خصوص حکم 20 ســال حبس برای اســداهلل 
اسدی دیپلمات کشورمان، ضمن نادرست خواندن 
آن اظهار کــرد: چنین خبری صحت نــدارد. این 
درخواست دادستان ازدادگاه است و حکمی صادر 
نشده است. گفتنی است یورونیوز روز گذشته خبر 
داد که اسداهلل اســدی، دیپلمات ایرانی در آنتورپ 
بلژیک به عنوان متهم ردیف اول نقشه بمبگذاری در 
گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال 201۸ 

محاکمه و به 20 سال حبس محکوم شده است.
    

روابط عمومی وزارت امور خارجه:
 خدمات كنسولی از امروز

ارائه نمی شود
روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشــار 
اطالعیه جدیدی با توجه به تاکید سازمان اداری 
و استخدامی کشور و اســتانداری تهران، اعالم 
کرد: خدمات کنسولی وزارت امور خارجه اعم از 
میز خدمت کنســولی و تایید اسناد از یک شنبه 
٩ آذر ماه ٩٩ تا چهارشنبه 12 آذرماه ٩٩ تعطیل 
است. در این اطالعیه از هم میهنان خواسته شده 
از مراجعه مســتقیم در خالل روزهای یاد شده 

خودداری کنند.

اتحادیه اروپا با صدور 
بیانیه ای ترور شهید 

فخری زاده را محکوم و 
اعالم کرد: در این اوضاع 
ناپایدار، بیش از هر زمان 

مهم است که تمامی طرفین 
آرامش خود را حفظ کنند و 
حداکثر خویشتنداری در 
پیش بگیرند تا از هرگونه 

تنش هایی که به نفع 
 هیچ کس نیست، 

جلوگیری شود

کریمی قدوسی نوشت: 
جناب روحانی در زمان 

ریاست شما بر قوه مجریه 
و با اصرار دشمن و تاکید 

شخص جنابعالی دانشمند 
هسته ای کشورمان دکتر 

 محسن فخری زاده با آمانو 
مالقات داده شد، قطعا 
روزی باید در محکمه 

عدالت پاسخگو باشید

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: استقرار 
کامل نیروی دریایی در اقیانوس هند در دستور 
کار قــرار گرفته اســت؛ برای اینــکار از بنادر 
کشورهای دوست استفاده می کردیم اما شرایط 
کرونا ما را ملزم می کند پرهیز کنیم از اینکه در 
بندر سایر کشورها توقف کنیم. برای همین از 

 ظرفیتی به نام ناو بندری استفاده خواهیم کرد. 
امیر دریادار حسین خانزادی در نشست خبری 
به مناســبت هفتم آذر روز نیــروی دریایی، 
افزود: ناوبندری که به نیــروی دریایی ارتش 
ملحق خواهد شــد ظرفیت حمل ۵ فروند از 
انواع بالگردهای موجود در کشــور را دارد که 
در حالت خاص تا 7 فروند قابل افزایش اســت. 
همچنین مجهز بــه پهپادهــای عمودپرواز 
پلیکان شده است، ظرفیت خوبی برای حمل 
سوخت، آب و سایر آمادها را دارد به طوری که 

با یکبار سوختگیری می تواند 7-۸ بار دور کره 
زمین را طی کند.

وی تاکید کرد: البتــه ماموریت اصلی این 
شناور شــمال اقیانوس هند اســت و وظیفه 
اصلی آن پشتیبانی طوالنی مدت از یگان های 

رزمی است.
امیر خانزادی افزود: این ناو امکانات بسیار 
خوبی برای استقرار  تیم های عملیات های ویژه 
و حمل قایق های تندرو دارد همچنین امکانات 
پدافندی بســیار خوبی در این شناور استفاده 

شده و در روزهای آتی به نیروی دریایی ملحق 
می شود این شــناور می تواند به توان دفاعی 
نیــروی دریایی ایران کمک کنــد و معادالت 

دفاعی را در منطقه به هم بزند.
وی نیروی دریایی ســپاه و ارتش را یک ید 
واحد دانســت و گفت: ماموریت ها به صورت 
بسیار خوبی بین این دو نیرو تقسیم شده است و 
پیوستگی امنیت با اتحاد میان دو نیروی دریایی 
ارتش و ســپاه برقرار می شــود. در دریایی که 
نیروهای دریایی کشورهای متخاصم جوالن 

می دهند این کــه بگوئیم نیروهــای دریایی 
در ایران در آن حوزه چــه کار می کنند حرف 
نادرستی اســت قطعاً این دو نیرو با حضور در 
آب های آزاد امنیت و اقتدار را برای کشورمان به 
ارمغان می آورند. فرمانده نیروی دریایی ارتش 
خبر داد: ناوشکن دنا در هفته های آینده و نهایتا 
تا نیمه دی ماه به نیروی دریایی ملحق خواهد 
شد. ناو موشــک انداز زره ظرف هفته آینده به 
نیروی دریایی ارتش ملحق شد که فروند پنجم 

از شناورهای این نوع است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

استقرار در شمال اقیانوس هند در دستوركار نداجا قرار گرفته است


