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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

 از مصادیق اختــاف دیدگاه و رأی 
میان پاستور و بهارستان همین است که 
هرچه مردان دولتی از صبر استراتژیک 
و پاســخ به موقع ســخن می گویند، 
مجلسی ها به دنبال اقدامات ضربتی اند. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
دیروز با بیان اینکه مسئوالن از فرستادن 
سیگنال ضعف به آمریکا پرهیز کنند، 
گفت: »دشــمن جز بــا واکنش قوی 

پشیمان نمی شود.«
ظاهرا ایــن واکنش قــوی از نظر 
مجلس، خروج از ان پی تی است. مجلس 
یازدهم پیش تر طرحــی تحت عنوان 
»اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« را 
در دستور کار قرار داده و یک فوریت آن 

نیز تصویب شده بود. 
دیروز امــا پــس از ترور شــهید 
فخری زاده، نماینــدگان با حدود 200 
امضا درخواســتی را مطرح کردند که 
به موجــب آن، این طرح بــه صورت 

دوفوریتی مورد بررسی قرار گیرد. 
از 246 نماینده حاضر، 232 تن به 
آن رأی دادند و ســپس فریاد »مرگ بر 
آمریکا«، »مرگ بر اســرائیل« و »اهلل 

اکبر« از صحن بهارستان بلند شد. 
مجلس به بازرسان آژانس 

مشکوک است
نکته مهم اما این اســت که به گفته 
نمایندگان با تصویب نهایی این طرح، 

خروج از پروتکل الحاقی در دستور کار 
قرار خواهد گرفت. یک روز قبل تر نصراهلل 
پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 با 
اشاره به ترور شهید فخری زاده گفته بود 
که »مجلس به دنبال به صفر رساندن 

بازرسی های آژانس است.«
روز گذشــته نیز علیرضا سلیمی، 
عضو هیأت رئیســه مجلس با اشاره به 
نشست غیرعلنی دیروز مجلس گفت: 
»در این جلســه موضوع ترور شــهید 
فخری زاده مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت و نماینــدگان نقطه نظر خود را 

پیرامون این حادثه تلخ مطرح کردند.«
وی ادامه داد: »جمع بندی جلســه 
این بود که مجلس به روند بازرسی های 
آژانس خوش بین نیست و به بازرسان 
این سازمان مشکوک است چراکه منشأ 
بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان 
هســته ای کشــورمان را همین رژیم 
بازرسی های آژانس می داند. بر همین 
اساس تصمیم گرفته شد طرحی تهیه 
و به تصویب برســد که طبق آن اجرای 
پروتکل الحاقی در مورد بازرسی های 
آژانس از تأسیسات هسته ای کشورمان 

لغو شود.«
این اظهــارات، در حالــی مطرح 
می شــود که مخالفان دولــت، دولت 
را مقصر ترور شــهید هسته ای کشور 
می دانند. آنها مطرح می کنند که دولت 
با باز گذاشــتن دســت خارجی ها در 
نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران، 

 دانشمندان هسته ای را نیز لو داده اند.  
بر همین اســاس اســت که سلیمی، 
نماینده مجلــس می گویــد: »پاس 
گل هایی که ما در بحث بازرســی ها به 
آژانس می دهیم هیچ نتیجه مثبتی برای 
ما نداشته و تنها ثمرش ترور دانشمندان 

هسته ای کشورمان بوده است.«
اتهام زنی به دولت

در همین راســتا موضــوع دیدار 
فخری زاده بــا یوکیا آمانــو، مدیرکل 
پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مطرح شــده و مخالفان دولت عاوه بر 
اینکه دولت را متهم به ترتیب دادن این 
دیدار می کنند، آن را عامل شناســایی 
فخری زاده و درنهایــت ترور آن مطرح 

می کنند. 
ســازمان انرژی اتمی دیروز چنین 
دیــداری را تکذیــب کــرد. حمیــد 
بعیدی نژاد، ســفیر ایران در لندن نیز 
در این باره گفت که اطاعات آژانس از 
فخری زاده مربوط به سال 2011، یعنی 
دو سال قبل از دولت روحانی و مذاکرات 

هسته ای بوده است. 
او همچنیــن تاکید کــرد که »در 
جریان مذاکرات هسته ای، هیچگاه با 
دادن هرگونه اطاعات یا انجام مصاحبه 
با دانشمندانی که آژانس در گزارش خود 
در ســال 2011 که بر اساس اطاعات 
جعلی و ساخته و پرداخته اسرائیلی ها 
منتشــر کرده بود، در هیچ ســطحی 
موافقت نشــد و چنین کاری نیز انجام 

نگرفت.« بعیدی نژاد به ترور دانشمندان 
هسته ای در دولت های قبل نیز اشاره 
کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز 
چنین اتهاماتی را به دولت نشانه ای از این 
دانست که عده ای سعی دارند از کاه این 

ترور، نمدی برای خود ببافند. 
وعده تصویب 

با این حال به نظر می رسد مجلس 
عزم خود را برای لغو اجــرای پروتکل 
الحاقی جزم کرده تــا جایی که رئیس 
مجلس نیز پشت سر این تصمیم ایستاده 
است. قالیباف دیروز در نطق خود گفت 
که »این طرح باعــث تقویت صنعت 
و دســتاوردهای علمی دانشــمندان 
هســته ای می شــود، زمینه عبور از 
تحریم ها را برای ایــران فراهم می کند 
و باعث احیای صنعت هسته ای ایران، 
بازدارندگی دشمن و امنیت خاطر مردم 

می شــود. همچنین در این طرح برای 
دشمن روشن خواهد شد که جنایتی 
نظیر آنچه در این ماه ها دیده ایم، نه تنها 
اجماع داخلی برای انتقام بازدارنده از آنها 
را ایجاد می کند بلکه در برنامه هسته ای 

ایران نیز جهش ایجاد خواهد کرد.«
نظام الدیــن موســوی، نماینــده 
اصولگرای تهران نیز دیروز با اشــاره به 
تصویب دو فوریت طرح اقدام راهبردی 
برای لغــو تحریم ها، بــه رأی اکثریت 
نمایندگان اشاره کرد و گفت که آن چند 
نماینده مخالف هم معتقد بودند که به 
جای دو فوریتی، باید طرح سه فوریتی 
ارائه می شــد. او وعده داد این طرح روز 

سه شنبه تصویب خواهد شد. 
از مفاهمه تا مخاصمه

تاش مجلس برای به صفر رساندن 
نظارت های آژانس، در حالی است که 
ایران همین چند وقــت پیش میزبان 
رافائل گروسی، مدیرکل فعلی آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی بود تا ابهامات 
درباره دو مکان مورد تردید آژانس که 
اتفاقا اسرائیلی ها مدعی آن بودند، رفع 
شود. آن سفر منجر به بروز تفاهمات تازه 

میان ایران و آژانس شد. 
حاال اما باید دید که تعامل با آژانس، 
با تصمیم قاطع بخشی از تصمیم گیران 
برای لغو پرتکل الحاقی، به کجا می رسد. 
سوال اصلی اما اینجاســت که دست 
مجلس برای اتخاذ تصمیم نهایی در این 

باره تا چه میزان باز است؟
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی در این بــاره تصریح کرد: 
»اگر قرار است دسترسی ها )دسترسی 
بازرسان آژانس به فعالیت های هسته ای 
ایران( دســت بخورد، حتمــاً باید در 
ســطوح باال درباره آنها تصمیم گیری 
شود و سازمان انرژی اتمی هم مجری 
تصمیمــات مقامات ارشــد کشــور 
خواهد بود. بدین ترتیــب باید گفت 
که تصمیم گیــری درباره خروج از ان 
پی تی یا لغو پروتــکل الحاقی، مانند 
تصمیم گیــری دربــاره »مذاکره«، 
در سطوحی بســیار باالتر از مجلس 
اتخاذ می شــود و این گونــه طرح ها 
را صرفــا می توان هیجانات یا شــاید 

سیاسی کاری بهارستان تعبیر کرد.
محدودیت همکاری با آژانس؛ 

کمترین سیلی
مقامات در ســطوح دیگر، بسیار 
بر پرهیــز از رفتارهــای هیجانی و 
پاســخ ســنجیده تاکید می کنند؛ 

آنچنانکه ســردار محمداسماعیل 
کوثری، جانشــین فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل سپاه دیروز در همین ارتباط 
تاکید کرد که »نباید برای پاسخ به 
 ترور شــهید فخری زاده، احساسی 

برخورد کرد.«
با این حال تب لغو اجرای پروتکل 
الحاقی در کشــور باالست. محسن 
رضایــی، دبیــر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دیــروز در دیــدار با 
خانواده شــهید فخــری زاده، توقف 
اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی از 
سوی دولت را حداقل ســیلی ایران 
به آمران ایــن جنایت تروریســتی 
عنوان کرد و افزود: ســازمان انرژی 
هسته ای، رژیم بازرســی ها را مورد 
تجدیدنظر قرار دهــد و فوراً اقدامات 
حداقلی نظیر تعلیــق پخش آناین 
دوربین ها، کم کردن تعداد بازرسان 
و اعمال محدودیت هایی در دسترسی 
بازرسان به ســایت ها و دانشمندان 
 هســته ای ایــران را در دســتور کار

 قرار دهد.
رضایــی گفت: هیچ دلیلــی ندارد 
هنگامی که آمریکا و اروپا به طور رسمی 
و عملی از برجام خارج شده اند؛ دولت 
و مجلس مــا دربــاره NPT و پرتکل 
الحاقی و برجام هیچ بررســی مجدد و 

تجدیدنظری نداشته باشد.
محمدجــواد الریجانــی رئیس 
پژوهشــگاه دانش هــای بنیادی نیز 
با حضور در یک برنامــه تلویزیونی از 
رئیس جمهوری خواست که به تعبیر 
او، »این غل و زنجیری که هشت سال 
به نام برجام بر دســت و پای جوانان 
مملکت در حوزه هســته ای گذاشته 

شده« را باز کند.

مجلس با خروج از ان پی تی به دنبال »پاسخ محکم« به دشمن است؛

هیجانات پساتروری در بهارستان

خبر

دادستان کل انقاب منصوب امام خمینی)ره(، با بیان اینکه 
بدون کمک نفوذی ها، ترور شهید فخری آذر امکان نداشت، گفت: 
نفوذی ها بیشتر در لباس دوست هستند که بعضا موفق می شوند 

خود را در جایگاه های مهم، جا کنند.
آیت اهلل سیدحســین موســوی تبریزی، دبیرکل مجمع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با ایلنا، افزود: ما 
باید اطاعات مان قوی باشد؛ رفتارمان قوی باشد؛ محافظتمان از 
نیروهایمان قوی باشد و این اصا اتفاق مناسب و الیق شأن کشور 
ما نیست که بعد از 40 سال از عمر نظام جمهوری اسامی شاهد 
باشیم که حفاظت از نیروهای بسیار مهم، قوی و کارکشته کشور، 
دچار اشکال است. وی تصریح کرد: من معتقدم که این اتفاقات 

نشان می دهد که از کارهای اصلی کمی غفلت می شود؛ در حالی 
که برای استواری پایه های نظام مقدس جمهوری اسامی این 
همه زحمت کشیده شده است. موســوی تبریزی تأکید کرد: 
من معتقدم دیگر عوض اینکه با شعار و به صورت هیجانی با این 
مسائل برخورد کنند، کمی عمیق برخورد کنند؛ من شدیدا با 
توجه به اینکه اوایل پیروزی انقاب، در رابطه با مسائل سیاسی و 
اطاعاتی و دربرابر مجاهدین خلق، تروریست ها و کمونیست ها 
و توده ای ها، اطاعات و تجربیاتی دارم، یقین دارم، بدون نفوذ 
این کارها مثل ترور شــهید فخری زاده، انجام نمی شود؛ یعنی 
دشمنان در لباس دوســت نفوذ می کنند و این کارها را انجام 
می دهند. وی توضیح داد: مثا سعادتی که در دادگاه انقاب کار 

می کرد و از طرف روس ها نفوذ کرده بود و پرونده بسیار مهمی که 
مربوط به روس ها بود را برد؛ امثال این اتفاقات که با نفوذ صورت 
می گرفت وجود داشت و االن هم متأسفانه این نفوذ کردن های 
دشمن در لباس دوست هست. دادستان کل انقاب منصوب امام 
خمینی)ره( یادآور شد: همچنین در قضیه ترور و شهادت مرحوم 
آیت اهلل صدوقی امام جمعه محترم یزد، معلوم شد سهل انگاری 
نیروهای محافظان باعث این مسئله شده و حفاظت از ایشان را به 

درستی انجام ندادند. 
وی گفت: از این رو ما باید بیشتر دنبال این باشیم که فارغ از 
ظاهرسازی ها و شعارخوانی ها، نفوذی هایی که در لباس دوست 
و ارزشی وارد می شوند و همیشه به نظام جمهوری اسامی ضرر 

زده اند را شناســایی کنیم و در کنار آن بنیه و بنای امنیتی را به 
معنای واقعی و نه فقط شعاری و ظاهری، تقویت کنیم؛ یعنی اگر 
نفوذی ها هستند که انشاءاهلل نباشند، پاکسازی کنند و من یقین 
دارم که بدون نفوذی، این کارهایی که اسرائیل انجام داده و قبا 

هم انجام داده، انجام نمی شود.

آیت اهلل موسوی تبریزی:

بدون کمک نفوذی ها، ترور شهید فخری  زاده امکان نداشت
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کیهان:
وقت آن رسیده که به بندر حیفا 

حمله کنیم 
روزنامه کیهان در مطلبی درباره ترور شــهید 
فخری زاده و واکنش ایران، نوشت: ما در مواجهه 
با اســرائیل چند نوبت اعام کرده ایم اگر اسرائیل 
دست از پا خطا کند حیفا را می زنیم. االن با فرض 
اثبات نقش رژیم صهیونیســتی در این شهادت 
عظیم، می توانیم این تهدید را عملیاتی کنیم اما نه 
به این معنا که به عملیاتی دراندازه اقدام موشکی 
که علیه پایگاه نظامی عین االسد داشتیم، بسنده 
کنیم و نه با ماحظات آن عملیات، بلکه به این معنا 
که به طور واقعی شهر مهم بندری حیفا را آنچنان 
مورد حمله قرار دهیم که عاوه بر انهدام تاسیسات 
با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد تا بازدارندگی 

ما به »نقطه اطمینان« برسد.
    

یک مقام روس تحلیل کرد؛
بازی های خطرناک در منطقه با تبعاتی 

که گناه آن بر گردن ایران نیست
کنستانتین کاساچوف، سناتور و رئیس کمیته 
امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه در مطلبی 
در صفحه فیسبوک خود ترور دانشمند هسته ای 
ایران را در راستای ثبات زدایی از شرایط در منطقه 
و نیز تحریک ایران برای پاسخ سخت دانست. وی 
با تاکید بر اینکه تهران در این ارتباط، یک مســیر 
متمدنانه را طی می کند، به اقدام آمریکا مبنی بر 
بازگشت ناوهواپیمابر »نیمیتس« به خلیج فارس 
اشاره کرد و نوشت: »این ها بازی های خطرناکی 
اســت که تبعات آن غیرقابل پیش بینی است، اما 

قطعا گناه آن بر گردن ایران نیست.«
    

وزیر خارجه انگلیس: 
منتظر روشن شدن تمام حقایق 
درباره ترور دانشمند ایرانی هستیم

دومینیــک راب، وزیــر امورخارجه انگلیس 
در واکنش به حادثه تروریســتی روز جمعه که به 
شهادت محســن فخری زاده دانشمند برجسته 
کشــورمان در حوزه دفاعی و امنیتی منجر شد، 
به شــبکه اســکای نیوز گفت: ما نگران وضعیت 
در ایران و همچنین در منطقه پــس از قتل یک 
دانشمند هسته ای برجسته در ایران هستیم. این 
مقام انگلیســی افزود: ما همچنان منتظر روشن 
شــدن تمام حقایق برای رسیدگی کامل به آنچه 
که در ایران اتفاق افتاد، هستیم اما در عین حال به 
قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند هستیم که 
به طور کاما شفاف با هدف قرار دادن غیرنظامیان 

مخالفت می کند.
    

عضو کابینه امنیتی اسرائیل: 
ترور فخری زاده نه تنها ما بلکه به 

سود منطقه و جهان است
در اولین واکنش رسمی رژیم صهیونیستی به 
ترور شهید محسن فخری زاده، یوفال شتاینتس، 
وزیر انرژی رژیم صهیونیستی که عضو حزب لیکود 
است در گفت وگو با تلویزیون رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد: این ترور بر برنامه هســته ای ایران که 
هدف آن نابودی ماســت، تاثیر زیــادی خواهد 
گذاشــت. به ســود تمام دنیا اســت که ایران به 
ساح هسته ای دستیابی نداشته باشد. این مقام 
صهیونیستی در عین حال گفت که ایده ای درباره 

طرفی که این عملیات را انجام داده ندارد.
    

گزینه بایدن برای پست مشاور امنیت ملی: 
 بازگشت به برجام 

به ایران بستگی دارد
جیک ســولیوان، گزینه احتمالی بایدن برای 
پست مشاور امنیت ملی این کشور به شمار می آید، 
تاش کرد وعده های جو بایدن برای بازگشت به 
برجام را مشــروط به اقدام ایران در این باره جلوه 
دهد. وی که در دانشــگاه مینه ســوتا سخنرانی 
می کرد، اظهار داشــت: اگر ایران به اجرای کامل 
تعهداتش )در برجــام( که اکنون آنهــا را نقض 
می کند، بازگردد و آماده پیشبرد مذاکرات با حسن 
نیت برای توافق های بعدی باشد، آقای بایدن نیز 

مایل است که همان کار را انجام دهد.
    

 عمل موفقیت آمیز محافظ 
شهید فخری زاده

برادر حامد اصغری، محافظ شهید محسن 
فخری زاده که در جریان حمله تروریستی روز 
جمعه مجروح شده بود، از عمل موفقیت آمیز 
وی خبر داد. حســین اصغری بــه مهر گفت: 
برادرم مــورد اصابت چند گلولــه قرار گرفته 
است اما با تاش پزشکان وضعیت کنونی وی 
رو به بهبود اســت و هفته جاری از بیمارستان 

ترخیص می شود. 

عضو هیأت رئیسه مجلس 
با اشاره به جلسه مجلس 

با موضوع ترور شهید 
فخری زاده، گفت: مجلس 

به روند بازرسی های 
آژانس خوش بین نیست 
و به بازرسان این سازمان 

مشکوک است چراکه منشأ 
بسیاری از اتفاقات تلخ و 

ترور دانشمندان هسته ای 
را همین بازرسی های 

آژانس می داند

تب لغو اجرای پروتکل 
الحاقی در کشور باالست. 
محسن رضایی، دیروز در 

دیدار با خانواده شهید 
فخری زاده، توقف اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی 
از سوی دولت را حداقل 

سیلی ایران به آمران این 
جنایت تروریستی عنوان 

کرد

نماینده اردبیــل در مجلس بــا بیان اینکه 
خوش خیالی و ساده اندیشــی است که جنگ 
کنونی قره باغ میان ارمنستان و آذربایجان را یک 
نزاع دو بازیگر معمولی و کوچک منطقه ای برای 
تصرف یا آزادسازی بخشی از سرزمین یکدیگر 

قلمداد کنیم، گفت: خوش بین ها بدانند اگر امروز 
صدای اذان در قره باغ پخش می شود، نماز آن را 

تروریست ها می خوانند. 
به گزارش پایــگاه خبــری آراس، منصور 
حقیقت پور در گفتگویی درباره  مناقشه قره باغ 
و نقش ایران در آن، اظهار کرد: اگر من بخواهم 
خوشبینانه به مسئله قفقاز و عملکرد مسئولین 
سیاســت خارجی وامنیت ملی ایران نگاه کنم 
می گویم غفلت اســتراتژیک کردنــد و در نگاه 

بدبینانه باید گفت به کمای استراتژیک رفته اند.
وی افزود: ما احســاس می کنیم که عاوه بر 
اینکه منافع ملی ایران در منطقه حفظ نشــده 
بلکه  حضور تروریســت ها، نئو عثمانی ها و نیز 
اسرائیلی ها در منطقه در آینده امنیت ملی ما را 
به خطر خواهد انداخت. ما در این منطقه کاما 
بیهوش شده ایم و نمی دانیم که در باالی سرمان و 
در کوتاه مدت چه اتفاقاتی افتاد و چه جغرافیایی 

علیه ما در حال شکل گرفتن است.

حقیقت پور با بیان اینکه پیروز واقعی قره باغ 
هم روسیه وترکیه و تا قدری اسرائیل و آذربایجان 
هستند، افزود: البی یهود قدرت بسیار زیادی در 
آذربایجان گرفته است و باعث ارتباطات نظامی، 
ارتباطات، اطاعاتی، کشاورزی و نیز خانوادگی 
شده است که منجر به ایجاد یک پیوند ناگسستنی 
بین اسرائیل و آذربایجان شده است. این نماینده 
مجلس تاکید کرد: بزرگتریــن جامانده در این 
ترتیبات منطقه ای، جمهوری اسامی ایران است 

که جا دارد از مسئولین زیربط سوال شود که چرا 
بی موقع به کمای سیاسی رفتند و هیچ اقدامی در 
این زمینه نکردند. وی گفت: سیاست خارجی 
هم در شورای عالی امنیت ملی تدوین و راجع به 
آن تصمیم گیری می شود و بنده اقای شمخانی 
را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مورد 
سوال قرار می دهم و ایشان باید در باره این مسئله 
پاسخگو باشند که چرا ایران در این مسئله بسیار 

مهم غفلت وکاهلی کرده است؟

حقیقت پور:

صدای اذان در قره باغ پخش می شود؛ اما نماز آن را تروریست ها می خوانند


