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روی موج کوتاه

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 
دستگاه های اطالعاتی به این اطالعات 
رسیده بودند که شهید فخری زاده مورد 
هدف اقدام تروریستی قرار می گیرد و در 
کدام محل نیز قرار اســت عملیات آنها 

انجام شود.
امیر دریادار علی شــمخانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی در حاشیه 
مراسم تشییع پیکر شهید فخری زاده 
بــا تاکید بــر اینکــه دســتگاه های 
اطالعاتی می دانســتند که دقیقا در 
این محل قرار است یک عملیات علیه 
شهید انجام گیرد، افزود: تقویت های 
الزم در خصوص تیم حفاظت وی نیز 
صورت گرفته بود اما این بار دشمن از 
سبک و شیوه کاماًل جدید، حرفه ای و 
تخصصی اســتفاده کرد که متأسفانه 
توانستند موفق شوند و او را بعد از ۲۰ 
سال تالش به شهادت برسانند. به گفته 
وی عملیات ترور شــهید فخری زاده 
بســیار پیچیــده و با دســتگاه هایی 
الکترونیکی بوده و فــردی در صحنه 

حاضر نبوده است.

طراح ترور برای ما مکشوف است
این مقام ارشــد امنیتی ادامه داد: 
ســرنخ هایی وجود دارد؛ کسی که این 
طراحی را کرده برای ما مکشوف است 
و ســابقه اش را می دانیم. ضمن اینکه 
منافقین در این اتفاق نقش داشــتند 
و عنصر جنایتکار این امر، اســرائیل و 
موساد است. شــمخانی افزود: من ۲۰ 
سال است که این شهید را می شناسم و در 
جریان جزئیات فعالیت های شغلی او قرار 
داشتم. او به معنای واقعی کلمه فردی بی 
بدیل بود. در حوزه فناوری صاحب سبک، 
خالق و مبتکــر و محل خدمتش نوک 
پیکان خدمت به مــردم بود. او هیچ گاه 
در حاشیه، خدمت نمی کرد اما همواره 
گمنام بود. وی تصریــح کرد: خدمات 
سردار شهید محســن فخری زاده که 
یک دانشمند هسته ای بود، قابل بیان 
نیســت. در همین اندازه بگویم که ۲۰ 
ســال دشــمن به دنبال ترور او بود اما 
ناکام مانــد و این بار نیز سیســتم های 
اطالعاتی کشــور با دقت احتمال وقوع 
حادثه علیه وی و حتی محل بروز حادثه 

 احتمالــی را پیش بینی کــرده بودند. 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: 
به دلیل تبادل اخبار در این ۲۰ ســال 
متأسفانه جدیت الزم به کار برده نشد 
و این بار آنها موفق شدند وگرنه آنها در 
طول این سال ها، عملیات های مختلفی 

داشتند که هیچ کدام موفق نبود
ما به طور قطع فخری زاده ها داریم

وی همچنین خاطرنشان کرد: شهید 
فخری زاده یک دانشــمند هســته ای 
بی بدیل اســت. ســوءتفاهم نشود، اما 
هستند کسانی که با سوءتفاهم به عنوان 
دانشمند هسته ای شناخته می شوند؛ 
در حالی که شهید فخری زاده به معنای 

واقعی دانشمند هسته ای بود.
شــمخانی تصریح کرد: اگر روزی 
مجال این پیش آمــد و مصلحت بر آن 
قرار گرفت که تالش هــای گام به گام 
شــهید فخری زاده در تولید اقتدار در 
حوزه هــای مختلف از کرونــا گرفته تا 
پدافند هسته ای و هسته ای بیان شود، 
حتماً چشم جهانیان از توانمندی و دانش 
او بیش از این مبهوت خواهد شد که این 

فرد با این قابلیت ها آیا می تواند در ایران 
وجود داشته باشد؟ بله؛ این گونه است 
و فخری زاده تنها نیست. وی تأکید کرد: 
ما به طور قطع فخری زاده ها داریم و آنها 
هرگز قادر نیستند توان علمی و فناوری 
کشــورمان را متوقف کنند. خون این 
شهید همانگونه که مقام معظم رهبری 
فرمودند موجب تداوم مسیری است که 
او شروع کرد و امیدوارم که بازماندگان 
تقاص خون این شــهید را به نحوی که 

موجب شادی ملت ایران شود، بگیرند.

بودجه سازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع را دو برابر کردیم

امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح نیز در مراسم خاکسپاری 
پیکر شــهید فخری زاده، با بیان اینکه 
»فقدان این شــهید عزیز برای همه ما 
جانکاه است« اظهار کرد: اگر دشمنان 
رذیالنه دست به این جنایت نزده بودند و 
خون شهید عزیز ما را نریخته بودند، چه 
بســا او در گمنامی از این دنیا می رفت. 
امروز شــهید عزیز ما کــه فقط الگوی 
شــاگردان خودش بود، یک شخصیت 
جهانی اســت و همه کسانی که پای در 
راه او می گذارند، یک الگوی جدید دارند.

وزیر دفاع تاکید کرد: تالش بزرگی 
که شهید عزیز ما انجام می دادند با قوت 
ادامه پیدا خواهد کرد و ما دیروز در جلسه 
اول بودجه دولت گام اول را برداشتیم و 
بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 

دفاع را دو برابر کردیم.
وی تصریح کرد: دشــمن به خوبی 
می داند هیچ جنایتی در نزد ملت ایران بی 
پاسخ نخواهد ماند و ما حتماً جنایتکاران 
را تعقیب می کنیم و امر فرماندهی معظم 
کل قوا اجرا خواهد شــد. کشورهایی 
در این حادثــه ابراز انزجــار کردند که 
من از آنها تشــکر می کنم، اما نهادهای 
بین المللی که مماشات کردند، بدانند 
این کار تروریست ها را وقیح تر می کند. 
اگر در دام نظرات خود بمانید، یک روز 

این ترور دامن شما را می گیرد.
سرنخ های زیادی از ترور شهید 

فخری زاده داریم
روز گذشته همچنین وزیر اطالعات 
در گفت وگویی درباره آخرین اطالعات 
پیرامون ترور شهید فخری زاده گفت: 
سربازان گمنام امام زمان )عج( بالفاصله 
بعد از ترور شهید فخری زاده تمام تالش 
خودشان را به کار گرفتند و سرنخ های 
زیادی به دســت آوردند و همچنان در 
تمام ابعاد در حال پیگیری قضیه هستند. 
محمود علوی افــزود: منتها چون این 
موضوع جاری اســت و الزم اســت که 

جزئیــات آن را فعال ذکر نکنیــم تا به 
نتیجه های روشنی برسیم بعد ملت عزیز 

را در جریان آن قرار دهیم.
وزارت اطالعات روز یکشــنبه نیز 
در اطالعیه ای ضمن تســلیت شهادت 
محســن فخری زاده، اعالم کرد که »با 
اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام 
زمان )عج( ســرنخ هایی از عامالن این 
حمله تروریستی به دست آورده است که 
اطالعات تکمیلی متعاقباً به استحضار 

ملّت شریف ایران خواهد رسید.« 
تروریســت ها عصر جمعه- هفتم 
آذرماه- با کمین در مســیر خودروی 
حامل »محســن فخری زاده«، رییس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 
در بلوار مصطفی خمینی شــهر آبسرد 
دماوند، در عملیاتی انتحاری و مسلحانه، 
دانشمند هســته ای کشــورمان را به 

شهادت رساندند. 
به گفته ســرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در 
جریان این حمله تروریستی ابتدا خودرو 
حامل فخری زاده مورد حمله واقع گرفت 
و بعد یک خودرو نیســان در ۱۵ متری 
او منفجر شــد. در اثر این تیراندازی  و 
انفجار، فخری زاده به شــدت مجروح و 
به بیمارستان منتقل شد ولی با توجه به 
شدت جراحات وارده در بیمارستان به 

شهادت رسید.

جزئیات تازه درباره جنایت آبسرد از زبان شمخانی؛

دستگاهاطالعاتیاحتمالترورومحلآنرامیدانست

خبر

اعضای ارشد شــورای روابط خارجی اروپایی روز دوشنبه با 
صدور بیانیه  مشترکی از دولت های اروپایی خواستند تا با همکاری 

یکدیگر زمینه بازگشت دولت جو بایدن به برجام را فراهم کنند.
در این بیانیه  که در تارنمای اندیشکده شورای روابط خارجی 
اروپایی منتشر شده، آمده است: پیروزی جو بایدن زمینه  تقویت 
روابط فراآتالنتیک را در خصوص مسائل حیاتی امنیتی از جمله 

ایران فراهم می کند.
 بیانیه مذکور می افزاید: با توجه به تالش های سختی که در 
رابطه با حفظ توافق هسته ای در چهار سال گذشته صورت گرفته، 
دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا بایــد از دولت بایدن و ایران 
بخواهند تا بدون فوت وقت به اجرای کامل این توافق بازگردند و 
همچنین بازیگران اروپایی باید به صورت فعاالنه و هماهنگ نقشه 

راه معتبری را برای حمایت از این تالش ها ترسیم کنند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه سیاست فشار حداکثری دولت 
ترامپ شکســت خورده، به خطر برخورد نظامی در مدت باقی 
مانده از دولت ترامپ اشــاره کرده و می افزایــد: کاهش فوری 
تنش ها میان ایران و ایاالت متحده برای ثبات خاورمیانه و احیای 

تعامالت دیپلماتیک در خصوص طیف گســترده ای از مسائل 
حیاتی است. از این رو، نقطه آغاز باید احیای برجام باشد که در 
زمینه پیمان جهانی منع گسترش تسلیحات هسته ای، توافقی 
حیاتی محسوب می شود. طرف های اروپایی باید از اعالم بایدن 
برای بازگشت به برجام استقبال کرده و آماده باشند تا با ایران در 

مسیر دیپلماسی گام بردارند.
اولویت ها

دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا اینک باید گام های زیر را در 
اولویت قرار دهند.

۱. در هفته های پیش رو، فرانسه، آلمان و انگلیس )تروئیکای 
اروپایی( باید با صدور بیانیه ای مشترک از دولت بایدن بخواهند 
تا پس از مراسم تحلیف رســما تمایل خود را برای بازگشت به 
برجام اعالم کند. همچنین از ایاالت متحده و ایران بخواهند تا 
برای پایبندی متقابل توافق کنند. دولت های اروپایی و اتحادیه 
اروپا به طور هم زمان باید رایزنی های خود را با کنگره  آمریکا برای 

بازگشت بایدن به برجام سرعت بخشند.
۲. سه کشور اروپایی همچنین باید برای برگزاری نشست 

کمیسیون مشــترک برجام پیش از ۲۰ ژانویه پافشاری کنند. 
جوســپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا به عنوان مســئول 
هماهنگ کننده برجام باید اعضــای باقی مانده در این توافق را 
تشویق کند تا از ایاالت متحده بخواهند که به برجام بازگشته و از 

قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد حمایت کند.
۳. از اکنون تــا ۲۰ ژانویه تروئیــکای اروپایی و اتحادیه 
اروپا باید نشســت مشــترک برجام را با حضــور ایران در 
سطح مدیران سیاسی تشکیل داده تا مسیر روشنی را برای 
بازگشت گام های ایران در مسیر کاهش تعهدات هسته ای 
برجامی ترسیم کنند. اروپایی ها باید به ایران تاکید کنند که 
این اقدامات عنصر مهمی برای بازگشــت ایاالت متحده به 
برجام در دولت بایدن است. آن ها همچنین باید از کانال های 
دیپلماتیک با ایران نسبت به هرگونه تشدید اوضاع با ایاالت 
متحده هشدار دهند. چرا که هرگونه تنش پیش از مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا تالش های دیپلماتیک 

را به شدت دشوار می کند.
۴. به موازات، کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا باید نقشه 

راهی را در زمینه همکاری های فراآتالنتیک و کاهش تنش ها 
در خاورمیانه برای دولت بایدن و سیاســت های گسترده تر 
آمریکا در منطقــه مد نظر قرار دهند. بــه این ترتیب، پیش 
از مراسم تحلیف ریاســت جمهوری در آمریکا، دولت های 
اروپایی باید روابط خود را با ســایر بازیگران منطقه از جمله 
عربســتان ســعودی، امــارات و ]رژیم[ اســرائیل با هدف 
جلوگیری از تشدید تنش ها و زمینه ســازی برای پیگیری 
فرآیندهای مطابق با تالش های دبیر کل سازمان ملل متحد 
در خصوص امنیت منطقه افزایش دهند. این اقدام همچنین 
برای اطمینان بخشی و کاهش مخالفت ها با احیای تعامالت 

با ایران از سوی برخی شرکای اروپا در منطقه الزم است.

بیانیه شورای روابط خارجی اروپایی؛

بایدن پس از تحلیف، رسما تمایل خود را برای بازگشت به برجام اعالم کند
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پرس تی وی:
سالح های استفاده  شده در ترور 

شهید فخری زاده اسرائیلی بود
شــبکه پرس تی وی به نقــل از منبعی آگاه 
اعالم کرد بقایای ســالح های مورد استفاده در 
ترور دانشــمند هســته ای ایران نشان می دهد 
که این سالح ســاخت رژیم صهیونیستی است. 
منبعی آگاه به شــبکه پرس تی وی گفت بقایای 
سالح مورد استفاده در ترور محسن فخری زاده، 
دانشمند برجسته هســته ای ایران، دارای آرم و 
مشخصات صنایع نظامی رژیم صهیونیستی است 
و نشان می دهد که این ســالح در سرزمین های 
اشغالی ساخته شــده اســت. گفتنی است الی 
کوهن، وزیر اطالعات اســرائیل صبح دیروز در 
مصاحبه با یک شبکه رادیویی در انگلیس، گفت 

که نمی داند چه کسی مسئول این ترور است. 
    

امارات ترور مقام بلندپایه هسته ای 
ایران را محکوم کرد

 وزارت خارجــه امارات روز گذشــته به ترور 
دانشمند هســته ای ایران واکنش نشان داد. این 
وزارتخانه طی بیانیــه ای، ضمن محکومیت این 
ترور، چنیــن اقداماتی را موجــب درگیری در 
منطقه دانست و تاکید کرد: امارات متحده عربی 
از همه طرف ها می خواهد تا نهایت خویشتنداری 

را به کار گیرند.
    

یوسفی:
زمان خروج از پروتکل الحاقی 

بررسی شد
مجتبی یوســفی، ســخنگوی فراکســیون 
نیروهای انقالب مجلس گفت: در جلســه امروز 
این فراکســیون زمان خروج از پروتکل الحاقی 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برخی از افراد 
معتقد بودند کــه از زمان تصویــب قانون اقدام 
راهبردی برای لغــو تحریم ها، از پروتکل الحاقی 
خارج شویم و اجرای مجدد آن را منوط به اجرای 
تعهدات طرف اروپایی در رفــع تحریم ها کنیم. 
عده دیگری از نمایندگان نظرشان این بود که بعد 
از یک فرصت دو ماهه برای رفع تحریم ها، اجرای 
پروتکل الحاقی متوقف شود. اما به طور کلی هیچ 
یک از نمایندگان در اصــل موضوع اختالف نظر 
نداشتند. گفتنی است این طرح امروز در صحن 

علنی مطرح می شود.  
    

واعظی: 
شهید فخری زاده از رئیس جمهور 

نشان خدمت گرفت 
محمــود واعظــی، مســئول دفتــر رئیس 
جمهوری در مطلبی با موضــوع اتهام زنی ها به 
دولت در ماجرای ترور شهید فخری زاده، نوشت: 
هیچ کجای دنیا، افرادی که مســئولیت رسمی 
دارند موضوعات مرتبط با امنیت ملی را دستمایه 
تسویه حساب های سیاســی نمی کنند. ]...[ از 
نتایج عجیب این عملیات روانی غیرمســئوالنه،  
یکی این است که شــهید بزرگواری که عضوی 
از دولت بوده و همزمــان با تیم مذاکره کننده، به 
دلیل نقش آفرینی در توســعه و بالندگی صنعت 
صلح آمیز هسته ای،  نشــان درجه دو خدمت از 
دســت رئیس جمهور دریافت کرده )این مسئله 
به دلیل مالحظات امنیتی در آن زمان رسانه ای 
نشــد( را مخالف دولــت بازنمایــی می کنند و 

شهادت مظلومانه او را به برجام ربط می دهند.
    

نشست بعدی کمیسیون مشترک 
برجام ۲۶ آذر برگزار می شود

پایــگاه اینترنتــی اتحادیه اروپــا بیانیه ای 
در باره برگــزاری جلســه بعدی کمیســیون 
مشترک برجام منتشر کرد که در آن آمده است: 
نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ ۱۶ 
دسامبر)۲۶ آذر( در وین برگزار خواهد شد. بنا بر 
این بیانیه: جلسه به ریاست هلگا اشمید مدیرکل 
ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور 
نمایندگان کشــورهای ایران، فرانســه، آلمان، 
انگلیس، روســیه و چین برگزار می شود. در این 
جلسه درباره اقدامات ادامه دار در راستای حفظ 
برجام و چگونگی اطمینان یافتن از اجرای کامل 
و موثر توافق از طرف تمامی اعضا از جمله آمادگی 

برای نشست در سطح وزرا گفت وگو خواهد شد.
    

 دو نماینده مجلس به کرونا 
مبتال شدند

فارس نوشت: ســید کاظم دلخوش اباتری، 
نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون 
قضایی به کرونا مبتال شــد. عالوه بــر این هاجر 
چنارانی نماینده مردم نیشــابور و فیروزه نیز به 

کرونا مبتال شده است.

شمخانی: ۲۰ سال دشمن 
به دنبال ترور شهید 
فخری زاده بود، ولی 

ناکام ماند و این بار نیز 
سیستم های اطالعاتی 

کشور با دقت احتمال وقوع 
حادثه علیه وی و حتی 

محل بروز حادثه احتمالی 
را پیش بینی کرده بودند اما 
عملیات ترور این بار بسیار 

پیچیده بود

وزیر اطالعات: سربازان 
گمنام امام زمان )عج( 

بالفاصله بعد از ترور شهید 
فخری زاده تمام تالش 

خودشان را به کار گرفتند و 
سرنخ های زیادی به دست 
آوردند و همچنان در تمام 

ابعاد در حال پیگیری قضیه 
هستند

میخاییل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواستار ادامه 
اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسی های 
آژانس توسط ایران شــد و در واکنش به طرح 
تازه مجلس در خصوص توقف اجرای پروتکل 
الحاقی گفت: در برخی موارد احساســات به 

یافتن راه حل کمک نمی کند. 
به گــزارش ریانووســتی، اولیانــوف روز 
دوشنبه گفت: اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی 
توافقنامه پادمان های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را متوقف کند شــفافیت اقدامات این 

کشور کاهش خواهد یافت و وضعیت پیرامون 
این کشور به شدت متشنج خواهد شد.

 وی یادآوری کرد: پروتــکل الحاقی جزء 
اصلی توافقنامه هسته ای است. این پروتکل 
اطمینان به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای 
ایران را تامین می کند. اگر اجرای این پروتکل 
از سوی ایران متوقف شــود، فضای پیرامون 
این کشور به شــدت متشنج می شود و سطح 
شفافیت فعالیت های هسته ای ایران کاهش 

می یابد.
مقام روس افــزود: همچنین بهانه های به 

مراتب بیشتری برای شــایعه پراکنی مطرح 
خواهد شد که تشدید تنش ها را در پی خواهد 

داشت.
نماینده دائم روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین خاطرنشــان کرد که این 
مسئله )توقف اجرای پروتکل الحاقی ازسوی 
ایران( ممکن است سبب بدتر شدن دورنمای 

بهبودی اوضاع پیرامون برجام شود.

 اولیانوف گفت: ما بر ایــن باوریم که ادامه 
اقدامات راســتی آزمایی آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در ایران که از نظر ابعاد بی سابقه 
اســت، در وهله اول در راستای منافع تهران و 

جامعه جهانی است.
قوه مجریه و مقننه ایران تصمیمات 

سنجیده و دقیق بگیرند
وی افــزود: به همین خاطــر می خواهیم 
امیدوار باشیم که قوه مقننه و مجریه حکومت 
ایران )در مورد پروتــکل الحاقی به توافقنامه 
پادمان های آژانس( تصمیمات ســنجیده و 

دقیق بگیرند.
نماینده دائم روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین در واکنش به درخواســت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای اخراج 

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران 
در پاسخ به ترور شهید فخری زاده خاطرنشان 
کرد که در برخی موارد احساسات به یافتن راه 

حل کمکی نمی کند.
 اولیانوف روز یکشنبه نیز در توئیتر نوشت: 
در ارتباط با ترور دانشــمند ایرانی، شماری از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی جمهوری 
اسالمی ایران خواستار توقف اجرای پروتکل 
الحاقی و توقف بازرسی های آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در ایران شدند.
وی افزود: علت و انگیزه ایــن تقاضا قابل 
درک است اما احساسات و هیجانات همیشه 
به یافتن راه حل های درست کمک نمی کند. 
پروتکل الحاقی در جهت منافع همه از جمله 

تهران است.

اعتراض روسیه به طرح مجلس ایران درخصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ 

احساسات به یافتن راه حل کمک نمی کند


