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اخبار

نای��برئی��سکمیس��یوناصلن��ودمجلسگفت:
ترورش��هیدفخریزادهباچراغس��بزبایدنوتوس��ط
صهیونیستهااتفاقافتادواالصهیونیستهابهتنهایی
جرأت ندارند چنین غلطی را مرتکب شوند .به گزارش
فارس،ویاظهارداشت:کسانیکهدائمابحثمذاکره
ب��اغ��ربرامط��رحمیکنند،موضعآنهادرقبالترور
شهید فخریزاده ببینند .غربیها اگر کسی از دوستان
آنها ترور ش��ود ،آن را ترور بد میدانند و اگر کس��ی از
دشمنانآنهاترورشودآنراترورخوبمعرفیمیکنند
و موضع��ی کامال دوگان��ه در قبال این موضوع دارند.
ش��جاعیخاطرنش��انکرد:کسانیکهاینموضوعرا
مط��رح میکردند که ب��ا روی کار آمدن بایدن اوضاع
بهتر میشود بدانند که شهید فخریزاده با چراغ سبز
بایدن و توسط صهیونیستها اتفاق افتاده واال بدون
چراغسبزآمریکا،صهیونیستهاجرأتندارندمرتکب
چنین غلطی را مرتکب شوند.وی افزود :ترامپ امروز
در جایگاهی قرار دارد که زمینه را برای اعمال فشار و
تهدید هر چه بیشتر برای بایدن فراهم آورد و این کار
را هم دارد انجام میدهد و کس��انی که خوشبین به
مذاکرهباآمریکاوبایدنهس��تندبدانندکهکس��یکه
معمار و پایهگذار تحریم و فشار علیه ایران بوده هرگز
به دنبال برداشتن فشار از ما نیست ،بلکه رنگ و لعابی
متفاوت تحریمها را اعمال خواهد کرد.

مدیر اسبق سیا :ترور فخری زاده
اقدامیمجرمانهبود

مدیرسابقسازماناطالعاتمرکزیآمریکادرپیامی
درتوییترتروردانشمندهستهایایرانرااقدامیبسیار
بی پروایانه و مجرمانه توصیف کرد.
«جان برنان» مدیر سابق سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) در پیامی در صفحه خود در توییتر به ترور
شهید «محسن فخری زاده» واکنش نشان داد.وی
در این رشته پیام توییتری نوشت« :این اقدامی بسیار
بی پروا و مجرمانه بود .این اقدام خطر تالفی مرگبار
و دور جدیدی از درگیری منطقهای را بوجود میآورد.
برای س��ران ایران عاقالنه است که منتظر بازگشت
رهبری آمریکایی مس��ئولیت پذیر در عرصه جهانی
ب��وده و در مقاب��ل اصرار برای واکنش علیه عامالن
این حادثه مقاومت کنند».وی در ادامه نوشت« :من
نمیدانم که آیا یک دولت خارجی اجازه ترور فخری
زاده را داده ی��ا آن را انج��ام داده اس��ت .چنی��ن اقدام
تروریس��م دولتی نقض آش��کار قوانین بینالمللی و
تش��ویق دولتها ب��رای انجام حمالت مرگبار علیه
مقاماتخارجیاست».برناناضافهکرد«:اینترورها
بسیار متفاوتتر از حمالت علیه رهبران و عامالت
تروریستی گروههایی نظیر القاعده یا داعش است که
کشورهای مستقلی نیستند.

آمریکا ۴نهادروسیوچینیرابهخاطر
برنامهموشکیایرانتحریمکرد

وزی��ر خارج��ه آمریکا میگوید که واش��نگتن از همه
ابزاره��ای تحریم��ی خود برای جلوگیری از توس��عه
برنامه موش��کی ایران اس��تفاده خواه��د کرد .مایک
پامپئ��ووزی��رخارجهآمریکادرحس��ابتوئیتریخود
نوش��ت«:آمریکاچهارنهادروس��یوچینیرابهخاطر
حمایت از برنامه موشکی ایران ،که یک نگرانی عمده
برای برنامه هس��تهای این کش��ور ،تحریم کرد».وی
درادام��هنوش��ت«:ماهم��هابزارهایتحریمیخودرا
برایجلوگیریازپیش��رفتبرنامهموش��کیایرانبه
کار خواهیم گرفت »..براس��اس بیانیه وزارت خارجه
آمریکا ،واش��نگتن شرکت چنگدو بست(Chengdu
 ،)Bestش��رکت تج��اری زیبو الی��م( )Zibo Elimدر
چین ،گروه صنعتی «نیلکو»( )Nilcoکه به ش��رکت
«نیلفام خزر» نیز معروف است و هلدینگ سانترس و
شرکت ال ِکون( )Eleconدر روسیه را به ادعای انتقال
تکنولوژی و اقالم حساس برای برنامه موشکی ایران
تحریم کرده است .شامگاه چهارشنبه بود که «الیوت
آبرامز» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در یک
مجازی موسس��ه بیروت گفت ایاالت متحده
رویداد
ِ
قصد دارد چهار نهاد روس��ی و چینی را به دلیل ارتباط
ادعایی آنها با برنامه موشکی ایران در فهرست سیاه
قرار دهد.

حزباهلل:ایرانقادربهقطعکردن
دستعامالنتروردانشمندانشاست

حزباهلل لبنان در بیانیهای ،عملیاتی تروریستی را که
منجر به شهادت دانشمند برجست ه هستهای و دفاعی
ایران «محس��ن فخری زاده» شد ،به شدت محکوم
کرد .بر اس��اس گزارش شبکه «المیادین» ،حزباهلل
اعالم کرد :در مقابله با تهدیدات و توطئههای خارجی
در کنار ایران و ملت آن ایستادهایم.این جنبش لبنانی
تأکیدکرد:مادرمقابلهبااتحادجدیدرژیمصهیونیستی
و تعدادی از کشورهای منطقه در کنار ایران هستیم.
حزباهلل در ادامه اعالم کرد :ایران قادر به شناسایی
مجرمان و قطع کردن دس��ت کس��انی اس��ت که به
دانشمندان و مسؤوالن ایرانی دستدرازی میکنند،
حالاینمجرمانهرکسیمیخواهندباشند.براساس
گزارش «العهد»« ،ایهاب حماده» عضو فراکسیون
ح��زباهلل در پارلم��ان لبنان هم گفت ،این خونها به
هدر نخواهد رفت و جمهوری اسالمی ایران پاسخی
مناسب و حکمیانه به ترور مذکور خواهد داد.

خــبرویـژه

ترورشهیدفخریزاده
با چراغ سبز بایدن اتفاق افتاد

راه شهید فخری
زاده با قدرت
ادامه خواهد یافت

امیر حاتمی گفت :همکاران و شاگردانی که این شهید بزرگوار در حوزههای مختلف با توجه به ابعاد متعدد شخصیتی خود تربیت کرده است راه وی را ادامه میدهند و راه وی با قوت ،سرعت
و اطمینان ادامه خواهد یافت .امیر س��رتیپ امیرحاتمی وزیر دافاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح امروز پس از حضور در منزل ش��هید محس��ن فخری زاده در جمع خبرنگاران گفت :حق ش��هید بر
گردن همه ما این است که مراسمی با شکوه و در خور شأن این شهید عزیز برپا کنیم ،اما با توجه به شرایط خاص کرونایی کشور ،امروز خدمت خانواده شهید فخری زاده در منزل رسیدیم.
وزیر دفاع تصریح کرد :تنها خواسته همسر ایشان این است “ اجازه ندهید راه شهید بسته بماند و راه او را ادامه دهید”.

رهبر انقالب با صدور پیامی درپی شهادت محسن فخری زاده تاکید کرد

پیگیری و مجازات عامالن و آمران در دستور کار قرار گیرد
گروه سیاس�ی:حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
انقالب اسالمی در پی ترور دانشمند هستهای
ش��هید دکتر محس��ن فخریزاده پیامی صادر
کردند که این پیام بازتاب زیادی در رسانه های
عربی به دنبال داش��ت .به گزارش اس��کناس،
بعد ازظهر روز جمعه عناصر تروریست مسلح
خودروحاملمحسنفخریزادهرییسسازمان
پژوهشونوآوریوزارتدفاعراموردحملهقرار
دادند .در جریان درگیری تیم حفاظت ایش��ان
با تروریستها محس��ن فخری زاده به شدت
مجروحشدوبیمارستانمنتقلگردید.متاسفانه
تالش تیم پزش��کی برای احیاء ایش��ان موفق
نبود و این مدیر خدوم و دانشمند پس از سالها
تالش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل
آمد.مقام معظم رهبری دیروز (شنبه) در پیامی
تاکیدکردند:دانشمندبرجستهوممتازهستهای
و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخریزاده
به دس��ت مزدوران جنایتکار و شقاوتپیشه به
شهادت رسید .این عنصر علمی کمنظیر جان
عزی��ز و گرانبه��ا را به خاطر تالش های علمی
بزرگ و ماندگار خود ،در راه خدا مبذول داشت
و مقام واالی ش��هادت ،پاداش الهی اوست.دو
موضوع مهم را هم ه دستاندرکاران باید به ِج ّد
در دس��تور کار قرار دهند ،نخست پیگیری این
جنای��ت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن،
و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در

هم ه بخش هایی که وی بدانها اشتغال داشت.
اینجانب به خاندان مکرم او و به جامع ه علمی
کش��ور و به همکاران و ش��اگردان او در بخش
های گوناگون ،شهادت او را تبریک و فقدان او
را تسلیت می گویم و علو درجات او را از خداوند
مسألت می کنم.

بازتاب گسترده پیام رهبر انقالب


پی��ام مقام معظم رهبری بازتاب گس��ترده ای
در رس��انه های عربی به همراه داشت.ش��بکه
المیادین در این باره نوشت :رهبر ایران خواستار
مج��ازات عام�لان و آمران ت��رور فخری زاده
شد.این شبکه لبنانی نوشت :رهبری جمهوری
اس�لامیایرانضمنتس��لیتترور محس��ن
فخری زاده ،دانشمند برجسته ایرانی تاکید که

مسئوالن ذیربط در ایران باید عامالن و آمران
این جنایت را مجازات و راه علمی آن شهید باید
ادامهیابد.پایگاهخبریالعهدنیزدرتیتریمشابه
نوشت که رهبر انقالب اسالمی ایران در پیامی
بر ضرورت مجازات عامالن و آمران ترور شهید
محسن فخری زاده تاکید کرد.شبکه فلسطین
الیوم نیز با انتشار پیام مقام معظم رهبری نوشت
که رهبر ایران وعده انتقام ترور دانشمند هسته
ای ایران را داد.این شبکه نوشت :رهبرایران بر
این مس��اله تاکید کرد که مس��ئوالن ذیربط در
ایران باید عمالن و آمران ترور محسن فخری
زادهرامج��ازاتکنند.ش��بکهآرت��یعربینیز
پیام مقام معظم رهبری در پی شهادت محسن
فخری زاده را منتشر کرد و نوشت :رهبر ایران

خواهان مجازات عامالن و آمران ترور دانشمند
هس��ته ای ایران است.خبرگزاری اسپوتنیک
عربی نیز در تیتری نوشت :رهبر ایران به ترور
دانشمند هسته ای کشورش واکنش نشان داد.
اینخبرگزاریدرادامهنوشت:رهبرایراناعالم
کرد که دو موضوع مهم را هم ه دستاندرکاران
باید به ِج ّد در دس��تور کار قرار دهند ،نخس��ت
پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن
و آمران آن ،و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی
شهیددرهم هبخشهاییکهویبدانهااشتغال
داشت.شبکه قطری الجزیره نیز با انتشار پیام
مقام معظم رهبری نوشت :رهبر ایران خواهان
مجازات قطعی عامالن و آمران ترور محس��ن
فخ��ری زاده و پیگی��ری تالش های علمی او
شد.شبکه سعودی العربیه نیز پیام مقام معظم
رهبری را منتش��ر کرد و نوشت که رهبر ایران
خواهان مجازات عامالن و آمران ترور دانشمند
هستهایکشورششد.پایگاهخبریبغدادالیوم
نیز نوشت :رهبر ایران ضمن توصیف محسن
فخری زاده به دانش��مند هس��ته ای و دفاعی
 ،خواس��تار مجازات عامالن و آمران ترور وی
ش��د.بر اس��اس این گزارش ،دیگر رسانه های
عرب��ی مانند النش��ره ،المنار ،الوط��ن و ...پیام
امروز مقام معظم رهبری در پی ترور محس��ن
فخریزاده ،دانش��مند هس��ته ای کشورمان را
منتشر کردند.

روحانیتصریحکرد

گروه سیاسی:رییسجمهور گفت :همه اتاقهای فکر و همه دشمنان
ایران به خوبی بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر
از آن هس��تند که این اقدام جنایتکارانه را بیپاس��خ بگذارند .به موقع و
مناسب ،مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد .به گزارش
اسکناس،حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیدرجلسهستادملی
مدیریت ویروس کرونا ،با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده تاکید
کرد :مردم کشور ما و مردم جهان در جریان یک اقدام تروریستی بودند
کهدشمنانایرانعلیهیکپژوهشگرودانشمندایرانیکهماههایاخیر
وقت خود را صرف کرونا و پژوهش و ساخت کیتها در این زمینه کرده
بود بود ،انجام دادند .ایشان برای خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات در
بخش پژوهشی در وزارت دفاع که مسئول آن بود ،کار زیادی را انجام
داد و این بخش توانست بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با
کروناتامینکند.ویافزود:اینتروروحشیانهنشانمیدهدکهدشمنان
ما در هفتههای پراضطرابی هستند ،هفتههایی که احساس میکنند
دوران فشار آنها کم میشود و شرایط جهانی تغییر میکند و برای آنها
این چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند تا هم
بتوانند ش��رایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات
جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این روزها به وجود آورده

رفتار اجتماعی مردم است ،ردم ما باید سبک زندگیشان را تغییر دهند،
فاصله اجتماعی را مراعات کنند ،در تجمعات شرکت نکنند و ترددها را
به حداقل ضروری برسانند تا ما در این شرایط بتوانیم به نقطه مطلوب
در مقابله با این بیماری برسیم.وی با اشاره به ارائه آموزشهای الزم
در زمینه تغییر س��بک زندگی به مردم گفت :هنوز آموزش ما به طور
دقیق و ملموس برای همه مردم توضیح داده نش��ده اس��ت که بتوانند
بهراحتی این عالئم را دریافت کنند .مردم ما باید در شرایطی که در آن
قرار داریم اصل را بر این بگذارند که س��رماخوردگی را هم به حس��اب
کرونابگذارندومراقبتهاومواظبتهاراشروعکنند،بهپزشکمربوطه
مراجعهکنند ،خودشان را قرنطینه کنند.

آیت اهلل رئیسی تاکید کرد

گ�روهسیاس�ی:رئیسق��وهقضائیهب��ابیاناینکه
رسیدگی به پرونده های معوقه یکی از اولویت های
مادرقوهقضاییهاس��ت،گفت:اگرفضایبس��یجی
در دس��تگاه قضایی حاکم شود ،دیگر کسی جرأت
نمیکند از رش��وه و پارتی بازی و ناحق کردن حق
حرفبزند.بهگزارشاسکناس،سیدابراهیمرئیسی
در نشست با اعضای شورای فرماندهی و مسئوالن
مرکز مقاومت بس��یج قوه قضاییه که به مناس��بت
هفته بسیج برگزار شد ،با محکومیت ترور دانشمند
شهید محسن فخری زاده« ،صنعت هسته ای» را
یک صنعت اقتدارآفرین برای کشور دانست و گفت:
ش��هیدفخریزادهها«،قهرمانانپیش��رفت»این
کشورند.رئیس دستگاه قضا با بیان این که پیشرفت
هایهس��ته ایودفاعی کش��ور،خاریدرچش��م

فضایبسیجیبایددردستگاهقضاییحاکمشود
دش��مناناینکش��وراس��ت،تروروتحریمرادولبه
یک قیچی توصیف کرد که دش��منان برای توقف
ملت ایران در دس��ت گرفته اند و متذکر ش��د :هدف
اصلیدشمن،ترورپیشرفتواقتدارملتایراناست
که انش��اءاهلل محقق نخواهد شد.رئیسی طراحان و
حامیانترورراخبیثترازعامالنآندانستواظهار
کرد :طراحان و حامیان ترور همان هایی هستند که
اول تحریم می کنند و س��پس با کراوات پای میز
مذاکره آمده و از س��وی دیگر در خیابان با اس��لحه
آدم می کش��ند.وی گفت :همان مدعیان دروغین
حقوق بش��ر در اروپا و آمریکا یک روز با ممانعت از
رس��یدن دارو به بیماران جنایت می کنند ،یک روز
هم در خیابان با اسلحه آدم می کشند؛ یک روز حاج
قاسم سلیمانی و یک روز شهریاری و علیمحمدی

و یک روز هم فخری زاده را ترور می کنند.رئیس قوه
قضاییه با تأکید بر این که تاوان سختی در انتظار این
جنایتکاران اس��ت گفت :تاوان این جنایت ها ،ازاله
لکه نجس صهیونیستی از جغرافیای منطقه است
که انشاءاهلل به زودی اتفاق خواهد افتاد و این وعده
الهی است.رئیسی از دانشمند شهید محسن فخری
زاده به عنوان یکی از چهره های بی ادعا و خدوم یاد
کرد و گفت :شهید فخری زاده سرداری بی ادعا بود
که عموم مردم او را تا روز شهادتش نمی شناختند.
اینش��هیدباروحیهبس��یجی،همچونیکسرباز
بی نام و نشان با تسلط بر علم و تکنولوژی توانست
زمینه های دفاع از کشور و نظام و منطقه را فراهم
کند و نقش مهمی در قدرت آفرینی دفاعی داشت
و حقیقت ًا سرمایه افتخارآفرین برای کشور بود.وی

تصریح کرد :دلیل این که ش��هید فخری زاده مورد
خشموغضبدشمنقرارگرفت،اینبودکهآمریکاو
صهیونیستهاتصورمیکردندبایدعلموتکنولوژی
در انحصار آنها باشد اما او یکی از افرادی بود که این
باور آنها را باطل کرد و توانست با علم و فناوری برای
کشور تولید اقتدار کند و البته با شهادت فخری زاده
نیزحرکتعلمیکشوردرحوزهتولیدقدرتمتوقف
نمی شود.رئیس قوه قضاییه در ادامه از سردار شهید
حاجقاسمسلیمانیهمبهعنوانسردارایجادامنیت
و قدرت در منطقه یاد کرد و گفت :حاج قاسم عزیز
هم با شجاعت ،مدیریت ،اخالق و معنویت و روحیه
بس��یجیوتواننظامیباالییکهداش��ت،ضریب
امنیت منطقه را در مقابل بدخواهان و مستکبران و
عوامل آنها از جمله داعش باال برد.

رسانههایاسرائیلی:

برنامه هستهای ایران متکی به فرد نیست

گروهسیاسی:رسانههایاسرائیلیباتاکیدبراینکهبرنامههستهایایران،
با ترور یک نفر هر قدر هم که برجسته باشد ،متوقف نخواهد شد ،افزودند
ترور فخری زاده را باید در چارچوب تالشهای آمریکا و اس��رائیل برای
اعمال فشار حداکثری بر ایران دید .به گزارش اسکناس ،پایگاه عبری
زبان والال در گزارشی که امروز شنبه منتشر شد اعتراف کرد ترور محسن
فخری زاده در بعد از ظهر روز جمعه در راستای فشار حداکثری قرار دارد
کهدولتدونالدترامپرئیسجمهورآمریکاوبنیامیننتانیاهونخستوزیر
اسرائیلیعلیهنظامایراناعمالمیکنند.بهاعتقادنویسندهاینگزارشاین
خصمانهتریناقدامعلیهبرنامههستهایایرانطیچهارسالگذشتهبود.

بهاعترافاینرسانهصهیونیست،گرچهجایگاهفخریزادهدربرنامههای
علمی ایران همانند جایگاه قاسم سلیمانی است اما باید گفت که فخری
زاده تنها دانشمند ایران نیست ،برنامه هسته ای ایران از لحاظ علمی به
درجه ای از پیشرفت رسیده است که دیگر متکی به شخص نیس  ،گرچه
فخری زاده فردی مهم از لحاظ اداری و تشکیالتی محسوب می شد ،اما
هرگز نباید در توهم فرو برویم که برنامه هسته ای ایران با خروج فخری
زاده متوقف خواهد شد.همانطور که حزب اهلل لبنان بعد از ترور عماد مغنیه
به راه خود ادامه داد و حماس نیز بعد از ترور احمد الجعبری سرپا ماند و
ایران هم بعد از ترور سلیمانی از برنامه های خود پا عقب نگذاشت.گرچه

اتحادیهاروپا:تروردانشمندایرانی
اقدامیمجرمانهاست

اتحادیه اروپا اقدام تروریس��تی به ش��هادت رساندن
«محس��ن فخری زاده» دانشمند هستهای و دفاعی
ای��ران را مجرمان��ه و در تضاد با اصل احترام به حقوق
بش��ر توصیف کرد.پایگاه اطالعرسانی اتحادیه اروپا
در ای��ن خصوص گزارش کرد ،س��خنگوی اتحادیه
اروپا روز ش��نبه با صدور بیانیهای ترور ش��هید فخری
زاده را محکوم کرد.در ابتدای این بیانیه در خصوص
حادثه تروریستی در دماوند آمده است« :در تاریخ 27
نوامبر ( 2020هفتم آذرماه) در آبسرد ،یک مقام دولتی
ایران و چندین غیرنظامی در مجموعهای از حمالت
خش��ونتبار کشته ش��دند .این یک اقدام مجرمانه و
در تضاد با اصل احترام به حقوق انسانی که اتحادیه
اروپا حامی آن است ،میباشد».اتحادیه اروپا در ادامه
ضمن تس��لیت به خانوادهه��ای قربانیان این حادثه
ادامه داد« :نمایندگی عالی (اتحادیه اروپا) به اعضای
خانواده افرادی که کشته شدهاند ،تسلیت میگوید و
همچنین آرزوی بهبودی سریع برای تمامی افرادی
را دارد ک��ه احتم��ا ًال در این حادثه زخمی ش��دهاند».
سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین در پایان بیانیه خود
خواس��تار خویش��تنداری تمامی طرفین شد و گفت:
«در این اوضاع ناپایدار ،بیش از هرزمان مهم اس��ت
که تمامی طرفین آرامش خود را حفظ کنند و حداکثر
خویشتنداری در پیش بگیرند تا از هرگونه تنشهایی
که به نفع هیچکس نیست ،جلوگیری شود».پیش از
ایننیز«اگنسکاالمارد»گزارشگرویژهسازمانملل
در امور قتلهای فراقانونی در واکنش به ترور شهید
«محسن فخری زاده» در توییتی نوشت قتل هدفمند
فرام��رزی خارج از درگیری مس��لحانه ،نقض قانون
بینالمللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل است.

آلمان:تروردانشمندهستهایایران
اوضاعمنطقهرابدترمیکند

به موقع پاسخ ترور شهید فخریزاده را میدهیم

بودند ،به مشکالت و مسائل دیگر معطوف شود.روحانی با بیان اینکه
ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیستها
بیفتند ،ادامه داد :آنها در فکر ایجاد یک آش��وب و بلوا هس��تند .بدانند
ما دس��ت آنها را از پیش خواندیم و آنها موفق نخواهند ش��د به اهداف
خبیثانه خودشان دست پیدا کنند.رییس جمهور با تاکید بر اینکه هم
رژیم صهیونیستی و هم آنها که ضد ایران هستند ،بدانند مسیر توسعه
کش��ور و مس��یر تحقیقات کشور با سرعت ادامه خواهد یافت ،گفت :با
از دس��ت رفتن ش��هید فخریزاده ،فخری زادههای فراوان کمر همت
خواهند بست و در این صحنه وجود او که االن در جمع ما نیست جبران
خواهندکرد.روحانیتاکیدکرد:همهاتاقهایفکروهمهدشمنانایران
به خوبی بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از آن
هستند که این اقدام جنایتکارانه را بیپاسخ بگذارند .به موقع و مناسب،
مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.روحانی همچنین با
قدردانی از مردم برای همراهی در اجرای محدودیتهای کرونایی در
هفته اخیر گفت :البته ما به خوبی میدانیم که محدودیت راهکار اصلی
نیست ،محدودیت یک عالمت و یک هشدار بزرگ است و پشت سر
آن باید اقدامات زیادی انجام گیرد تا ما به هدف برسیم.روحانی گفت:
همه مردم ما میدانند راهحل اصلی برای مبارزه با این بیماری ،تغییر

اخبار

اسرائیل رسما مسئولیت این عملیات ترور را عهده دار نشد ،اما همچون
دفعاتگذشتهطیچندساعتکوتاهمنابعاطالعاتیبهروزنامهنیویورک
تایمزخبردادندکهاسرائیلعاملاینتروراست،گرچهبایدگفتکهرویکرد
ترور طی سال های اخیر یکی از سیاست های عمده اسرائیل بوده  ،هست
ودرآیندههمخواهدبود.دربخشدیگریازاینگزارشاعترافمیشود،
ترورفخریزادهرابایددرچارچوبتالشهایآمریکاییـاسرائیلیبرای
استفاده کامل از وقت باقی مانده پیش از ورود جو بایدن رئیس منتخب
به کاخ سفید قلمداد کرد  ،این اقدام دولت ترامپ در واقع برای وارد کردن
ضربات حداکثری به دولت پیش رو در آمریکا است.

س��خنگوی وزارت خارجه آلمان در واکنش به ترور
محسن فخری زاده دانشمند هستهای-دفاعی ایران
در روز جمع��ه تاکی��د کرد که این اقدام اوضاع منطقه
را بدتر میکند.براس��اس گزارش اسکای نیوز ،وزارت
خارجهآلمانهمچنینگفته،ماازهمهطرفهایمربوط
ب��ه این پرون��ده میخواهیم که از اقداماتی که باعث
تشدید تنشها میش��ود خودداری کنند.سخنگوی
وزارت خارجه آلمان مشخص نکرده است منظورش
از طرفین پرونده چه طرفهایی هستند؟ شب گذشته
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل نیز بدونن اسم بردن
ازش��خصیاکش��ورخاصیازهمهطرفهاخواس��ت
درارتباطبااینپروندهخویش��تندارباشند.براس��اس
گزارش شبکه العربیه ،وی در ادامه اضافه کرد ،قبل از
رویکارآمدنجوبایدن(رئیسجمهوراحتمالیبعدی
آمریکا) حفظ دامنه گفتوگو با ایران برای حل و فصل
اختالفات در مورد برنامه هستهای ایران مهم است.

جماعتعلمایعراق،موسادراعامل
ترورشهید«فخریزاده»دانست

جماع��ت علم��ای عراق به ریاس��ت «خال��د المال»
طی بیانیهای که ش��نبه  28-نوامبر منتش��ر شد ،ترور
«محس��نفخریزاده»دانش��مندهستهایودفاعی
ایران را محکوم کرد و گفت که انگشت اتهام به سمت
موساداسرائیلیاستکهجنگیعلیهآگاهیوپیشرفت
اسالمیبهراهانداختهاست.دراینبیانیهآمدهاست«:با
توجهبهپیشرفتبزرگیکهجمهوریاسالمیایراندر
تمامیزمینههایعلمیوپژوهشیبهدستآوردهونیز
برتری علمی عظیم آن در زمینه هستهای ،زمانی که
با شواهد واقعی و عملی ثابت شد که ادامه تحریمهای
سختعلیهاینکشوراسالمیبهدلیلصبر،پایداریو
شجاعتمردمایرانورهبریآنثمریندارد،دشمنان
اس�لام برای انجام عملیات بزدالنه در داخل ایران با
هدفقراردادناعتبارهایعلمی،محققانومبتکران،
تالشکردندتاازپیشرفتیکهخداوندبهبندگانصبور
خود وعده داده است ،جلوگیری کنند.

واکنشعجیبسازمانمللبهترور
دانشمندهستهایایران

دبیر کل س��ازمان ملل در واکنش به ترور دانش��مند
هس��تهای ایران از همه طرفها خواس��ت از افزایش
تنشه��ا خ��ودداری کنند! به دنبال ترور «محس��ن
فخری زاده» دانشمند هستهای ایران در روز جمعه،
«آنتونیو گوترش» دبیر کل س��ازمان ملل خواس��تار
خویس��تن داری هم��ه طرفها ش��د«.فرحان حق»
س��خنگوی دبیر کل س��ازمان ملل در اظهار نظری
کلیگفت:ماگزارش��هاییدربارهتروریکدانش��مند
هس��تهای ایران در نزدیکی تهران دریافت کردهایم،
ما خواس��تار خویشتنداری همه طرفها و جلوگیری از
هرگونه اقدامی که باعث افزایش تنش��ها در منطقه
میشود ،هستیم.

