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طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها در پاسخ به ترور ،دوفوریتی شد؛

حادثه ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده و رویکرد مجلس بررسی شد؛

لزومواکنشقویایرانوپشیمانیدشمن
حانیه مسجودی
عصر روز جمعه ،هفتم آبان ماه با اخبار مربوط به ترور
دانشمند هستهای کشورمان ،شهید محسن فخری زاده سپری
شد.تروریستهاعصرجمعهبا کمیندربلوارمصطفیخمینیشهر
آبسرددماونددرمسیرخودرویحامل«محسنفخریزاده»رئیس
سازمانپژوهشونوآوریوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح
جمهوری اسالمی ایران در یک عملیات انتحاری و مسلحانه،
دانشمند هستهای کشورمان را به شهادت رساندند.
چ کس مسئولیت ترور شهید محسن فخری زاده را
بااینکه هنوز هی 
به عهده نگرفته است اما اتفاقنظر وجود دارد که این اقدام شنیع
در اتاق فکر مشترک آمریکا -رژیم صهیونیستی تدارک دیدهشده
است.ایندر حالیاست کهتلویزیونرژیمصهیونیستیروز شنبه
اعالم کرد که سطح آمادهباش در سفارتخانههای این رژیم از روز
گذشته باال رفته است .در همین ارتباط ،شبکه المیادین نیز
اعالم کرد که علت باال رفتن سطح آمادهباش در سفارتخانههای
رژیم صهیونیستی در سرتاسر جهان بیم و نگرانی این رژیم از اقدام
تالفیجویانه احتمالی تهران به دنبال جنایت ترور شهید فخری
زاده ،است.ا کنون حدود سه روز از ترور خونین شهید دانشمند
کشورمان گذشتهاستوانتقاماحتمالیجمهوریاسالمیایران،
اسرائیلیها را در ال ک دفاعی فرو برده است .کارشناسان امر این
اقدام را ناشی از ترس نظام سلطه و غربیها از قدرتمند شدن ایران
در صنایع موشکی و هستهای میدانند که هرچند وقت یکبار
اتفاق میافتد.ترور شهید محسن فخری زاده ،احمدی روشن و
سایر دانشمندان هستهای کشور نشان از موفقیت ایران در این
صنایعداردویکیاز دالیلاصلیاینتروررامیتوانترساسرائیلو
آمریکااز پیشرفتهایبرنامهموشکی کشور دانست.درنتیجهاین
اقدام بزدالنه مصداقی بارز بر عدم تأثیر تحریمها در پیشبرد برنامه
هستهایوموشکیایراناستوتروردانشمندهستهای کشورمان
ب گرایان داخلی است .بهتر
در برهه حساس فعلی درسی برای غر 
است برخی از مسئوالن داخلی کشور که پس از انتخاب جو بایدن
بهعنوان رئیسجمهور آمریکا برای احیای برجام و ادامه مذا کرات
بیحاصل ذوقزده شدهاند ،این اتفاقات را نادیده نگیرند .حتی
میتواناینتروررایکیدیگراز تبعاتسنگیناعتمادبهغربوارائه

اطالعاتدانشمندان کشور در مجامعبینالمللیوبازرسیآژانس
خواند .ترور دانشمند هستهای کشور وا کنش مقامات کشورهای
مختلفازجملهبرنیساندرز،سناتوردموکرات کنگرهآمریکارادرپی
داشت.اوترورشهید«فخریزاده»رااقدامیتحریکآمیزوغیرقانونی
خواندوبه گفتهویایناقدامباهدفتضعیفرونددیپلماسیمیان
آمریکا و ایران انجا م گرفته است .به دنبال این اقدام ،سخنگوی
دبیر کلسازمانمللنیزترورشهیدفخریزادهرامحکوم کرد.رهبر
معظم انقالب نیز پسازاین اقدام بزدالنه در پیامی با اشاره به ترور
شهید فخری زاده بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن
و آمران آن ،تأ کید کردند ،سرکرده آمریکا و اسرائیلیها بدانند که
انتقام ایران حتمی و سخت است .سالهای متمادی است که
انقالباسالمیباریختهشدنخوندانشمندانوترورهای کورکورانه
دشمن ،پربارتر و باور مردم بهنظام بیشتر میشود .در همین راستا
نمایندگانمجلسشورایاسالمینیزامروزدر نشستیغیرعلنیبه
بررسی ابعاد ترور شهید محسن فخری زاده ،دانشمند هستهای
کشورمان و چگونگی پاسخ به این ترور پرداختند.

دشمن جنایتکار پشیمان نمیشود مگر با وا کنشی قوی
بعدازپایاننشستغیرعلنی،محمدباقرقالیبافباتشریحجزئیاتی
از این جلسه غیرعلنی تصریح کرد :دشمن جنایتکار پشیمان
نمیشودمگرباوا کنشیقوی کههمدر مقابلخطاهایاحتمالی
آیندهدشمنبازدارندگیایجاد کندوهمبابتاینجنایاتازآنها
انتقام بگیرد .رئیس مجلس با اشاره به وا کنشی که مجلس به
این ترور خواهد داشت ،گفت :مجلس در حدود وظایف و اختیار
خود ،فوریت طرحی را در  13آبان تصویب کرد و در همین جلسه
غیرعلنی امروز صبح به مجلس همان طرح موردبحث قرار گرفت
و انشاءاهلل در همین هفته این طرح نهایی خواهد شد .اشاره
رئیس مجلس به طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» بود
که یکفوریت آن با  196رأی پیشازاین به تصویب رسیده بود.
کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسنیزشبشنبه،
8آبانماهبرایبررسیابعادمختلفاینعملیاتتروروراهکارهای
پاسخ به آن با دستگاههای امنیتی و اطالعاتی و دیگر نهادهای
مرتبط و مسئول جلسه فوقالعاده برگزار کرد.

محمود عباس زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد:

تضعیف اسطورههای قدرت و اقتدار ایران باهدف تحمیل برجام دوم
محمود عباس زاده ،یکی از
اعضای کمیسیون امنیت ملی
ضمن وا کنش به ترور دانشمند
شهید محسن فخری زاده و
اقداماتصورت گرفتهدرمجلسو
کمیسیونامنیتملیوسیاست
خارجی به «رسالت» میگوید:
در جلسه شنبهشب کمیسیون
چرایی این اقدام و هدفی که
دشمن از آن دارد موردبررسی قرار گرفت و در مورد زمینههایی که
در داخل کشور باعثتحققاینهدفتوطئهآمیزدشمنمیشود
و اینکه چ ه کارهایی میتوان انجام داد نیز بحث شد.وی افزود که
درنهایتاینجلسهمنجربهتصمیمبسیار قاطعوانقالبیمجلس
ً
شد و دو فوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» که قبال
روی آن کارشده بود به تصویب رسید.عباس زاده تأ کید کرد ارائه
اطالعاتدانشمندان کشوربهمجامعبینالمللیودسترسیهایی
که سرویسهای جاسوسی بیگانه در کنار دسترسیهای فرا

پادمانی که بر اساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به دست
آورده بودند ،به شناسایی دانشمندان و طراحی و توسعه طرح
ی کرد .در همین راستا دوفوریتی طرحی که
توطئه و ترور کمک م 
در کمیسیون امنیت ملی طراحیشده بود و در صحن علنی مورد
تصویب قرار گرفت و در همین هفته نیز جزئیاتش در صحن علنی
بررسی میشود.این نماینده تشریح کرد :در بخشی از بندهای
اینطرحپیشبینیشدهاست کهجمهوریاسالمیایراناجرای
ً
داوطلبانهپروتکلرالغویاتعلیق کند.درموردجزئیاتآننیزمجددا
مجلس تصمیم خواهد گرفت .اما در کمیسیون پیشنهادشده
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی لغو شود .این طرح دربندهای
دیگر دولت را ملزم میکند ظرفیتهای تکنولوژی هستهای
خود را بازسازی ،حفظ و توسعه بدهد.او با اشاره به حتمی بودن
انتقاموپاسخایرانبهایناقدامبزدالنه ،گفت:بهترینانتقاماین
است که از تحقق هدف دشمن از این اقدامات جلوگیری و کمانه
تیرهایشان باید به خودشان برگردد .نظام بهموقع در مورد اینکه
کیفیت این انتقام چطور ،کجا و چگونه باشد تصمیمات پشیمان
کنندهای اتخاذ خواهد کرد.عباس زاده یادآور شد :متأسفانه پس

از سال  92و بعد از ترور دانشمندان هستهای کشور با تحلیلهای
غلط و محاسبات غیردقیق برخی از نیروهای داخلی برجام یک
به جمهوری اسالمی ایران تحمیل شد و در این قرارداد هیچیک
از طرفهای پنج بهعالوه یک بهجز ایران به تعهداتشان عمل
نکردند .ا کنون نیز به نظر میرسد که نظام سلطه با این اقدامات
به دنبال تحمیل برجام  2به ایران است.عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :هدف از تحمیل برجام
دوم تضعیف اسطورههای قدرت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران
است که بخشی از آن در حوزه سخت به توانمندیهای موشکی
ی گردد و میخواهند عمق استراتژیک ایران را
در حوزه دفاعی برم 
در منطقه و اقتدار منطقهای ما را هدف قرار دهند .هدف آنها از
تالشبرایتحمیلبرجام،۲تضعیفمؤلفههایاقتدار جمهوری
اسالمی ایران است.او در پایان تأ کید کرد که تضعیف مؤلفههای
اقتدار جمهوری اسالمی ایران توسط اسرائیل و آمریکا باهدف
ی گیرد .اما با توجه به
تضعیف اقتصاد و فشار به مردم صورت م 
اینکهدستدشمنخواندهشدهاستملتایرانومجلسانقالبی
اجازه تحقق اهدافشان را نخواهد داد.

شتابگرفتنموتوررشدهستهایبااقدامپارلمان
گروه سیاسی
ی که چند وقتی است کاهش تعهدات برجامی و احیای
درحال 
صنعت هستهای در دستور کار نهادهای مختلف کشور قرار دارد و
مجلس و کمیسیون امنیت ملی نیز بهطور ویژهای در حال بررسی و
ش کاریطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریمهادراینبارههستند،
چک 
اقدام تروریستی علیه شهید فخریزاده و شهادت ایشان ،نشان از
تالشهای گستردهوبرنامهریزیشدهتروریستهابرایمتوقف کردن
برنامه هستهای کشور دارد.
رئیس مجلس :امروز راه مماشات بسته است
درهمینراستا،محمدباقرقالیباف،رئیسمجلساندکیپسازوقوعاین
ماجرا در توییتی نوشت« :امروز راه مماشات بسته است و انتقام گرفتن
ازآمرانوعامالناینجنایتهایبزرگاست کههزینۀغیرقابلبازگشت
این ترورها را مشخص خواهد کرد .در مجلس تعمیق ،توسعه و ایجاد
جهش در میراث ارزشمند شهید فخری زاده در صنعت هستهای را با
ی کنیم».
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها پیگیری م 
بااینحال ،ارائه یکفوریتی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و
تصویب آن در حالی با جدیت از سوی مجلس پیگیری شد که برخی
دولتیهااینطرحرااقدامینمایشیودخالتدر امور دولتدانستند.
اما از سوی دیگر نمایندگان بر این باور بودند که تصویب و اجرایی شدن
طرح میتواند به احیا و بازسازی صنعت هستهای کشور بپردازد و
پاسخی درخور به اقدامات تحریمی غرب و نقض تعهدات آنان در یک
توافق بینالمللی باشد.
همچنین اقدام تروریستی روز جمعه و شهادت فخریزاده در پی آن،

اهمیت و حساسیت عملیاتی شدن طرح اقدام راهبردی برای لغو
تحریمهارانشاندادزیراتروردانشمندهستهای کشورماندرستزمانی
رخ میدهد که مجلس و دیگر نهادهای حا کمیتی در پی الزام سازی
قانونی برای بازگشت صنعت هستهای کشور به شرایط مقابل برجام
هستندواینموضوعبهخوبیازسویمخالفانآنرصدمیشود.ازسوی
دیگر ،وقوع این حادثه تروریستی ،درواقع خط بطالنی بر جریان فکری
تساهل و تسامح داخلی در برابر معامله صنعت هستهای کشور در ازای
ط گرایانه غرب از طرح
برجامی بیدستاورد و دلیلی دیگر بر اهداف تسل 
بازگشت دوباره به برجام و لزوم توافقات بعدی با ایران بود.
اهداف اسرائیلیها از ترور دانشمندان هستهای
حتی انتخاب روز انجام عملیات تروریستی علیه شهید فخریزاده که
مصادف با سالگرد شهادت شهریاری بود ،درواقع باهدف ارسال این
پیامبهجمهوریاسالمیایرانبود کهتوقفجریانپیشرفتهستهای
در دستور کار سرویسهای جاسوسی تروریستها قرار دارد .موضوعی
که مقامات اسرائیلی نیز با جسارت هرچهتمامتر در اظهاراتشان آن را
مطرح کردندوصراحتاهدفاز اجرایچنینترورهاییرامتوقف کردن
برنامه هستهای کشور خواندند.
چنانکهروننبرگمن،روزنامهنگار اسرائیلیدر توییتینوشت«:نزدیک
به موساد و نویسنده کتاب «برخیز و اول بکش» که به موضوع ترور
دانشمندان هستهای ایران پرداخته است ،مدعی شده ترورهای
بیشتری در راه است .یا گیلی کوهن خبرنگار تلویزیون «کان» رژیم
صهیونیستی از قول یک مقام ارشد اسرائیلی نوشته است که بدون
[شهید] فخری زاده برای ایران بسیار سخت خواهد بود که «برنامه

حسیننوشآبادی،عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

با اقدامات تروریستی
حرکت علمی کشور متوقف نمیشود

حسین نو شآبادی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در گفتوگو با «رسالت» درباره شهادت شهید فخریزاده و لزوم
پاسخ متقابل در برابر این اقدام تروریستی اظهار داشت :شهادت شهید
فخری زاده در پی این حادثه تروریستی که از سرمایههای کشور بهحساب
میآیند موجب خسارت بزرگی شد و باید با عوامل و آمران جنایت قاطعانه
چ گاه موجب عقبنشینی ما از حرکت
برخورد شود .البته این اقدام کور هی 
در مسیر هستهای نخواهد شد و تا کنون تجربههای مختلف نشان داده
که نمیتوان به اروپا و آمریکاییها اعتماد کرد.حسین نوشآبادی افزود:
تصویب و اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ،حداقل کاری
است که میتوان در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و غربیها انجام داد .ما باید منافع خودمان را در قالب
این طرح دنبال کنیم .ا گر غربیها نپذیرند که به تعهدات خود عمل کنند ما هم الزام و تضمینی برای
ماندن در برجام و اجرای تعهدات خودمان نداریم .ما باید مطابق با اقدامات غربیها ،تعهدات را کاهش
بدهیم .این جاده یک جاده یکطرفه نیست باید آنها هم به تعهدات عمل کنند ،در غیر اینصورت ما
بههمانشرایطی کهقبلاز برجامداشتیم،برخواهیم گشت.نمایندهورامیندر مجلسادامهداد:دولت
و نهادهای امنیتی باید اقدام عملی و قاطعی را نسبت به این حادثه داشته باشند و کمیسیون امنیت
نیز پیگیریهای الزم را انجام دهد .آنچه مسلم است باید قاطعانه و کوبنده در برابر جنایات اسرائیلیها
و غربیها ایستاد و در عزم ملی برای رسیدن منافع کشور تردیدی نداشت .دشمنان بااینکه تا کنون
گستاخیهایزیادیداشتهانداماهمیشهدربرابرایستادگی کشوربازندهبودند.تصویباینطرحمیتواند
نشان دهد که با این اقدامات تروریستی عقبنشینی نخواهیم کرد و حتی اقدامات بازدارنده را ادامه
خواهیم داد .نه هراسی از این اقدامات داریم و نه حرکت علمی کشور متوقف میشود .عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس درباره برخی زمزمههای داخلی پیرامون مذا کره با آمریکا گفت :بحث از مذا کره در
چنین شرایطی ،اقدامی بیهوده است و قطعا چنین موضوعی رخ نخواهد داد .از سویی هم ،دلیلی ندارد
ایران تحت تأثیر این فشارها قرار بگیرد و پای میز مذا کره برود و حتی با این اقدامات تروریستی نیز در مسیر
م گیری درباره مذا کره احتمالی یا اقدام متقابل در
ایستادگی مصممتر خواهیم شد .اما بااینحال تصمی 
برابر این حادثه تروریستی و نحوه مقابله با آن ،باید توسط سران کشور و شورای عالی امنیت ملی صورت
بگیرد و پسازآن به تأیید رهبری نیز برسد.

شهادت شهید فخریزاده
نقطه پایانی بر سیاستهای غلط گذشته است
ابوالفضل ظهرهوند تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتوگو با «رسالت» درباره
اهداف وقوع این جنایت تروریستی و اقدامات الزم برای مقابله با آن اظهار
داشت:ترورناجوانمردانهای کهعلیهشهیدفخریزادهاتفاقافتاد،باترورقبلی
علیهدانشمندانهستهای کشور حدودنهسالفاصلهداشتونشانمیدهد
مسئلهترور،برخوردومهار ظرفیتهاورشدعلمیایرانیکامرثابتودر دستور
کارغربیهاست.وقتیمقاماتاسرائیلیمطرحمیکنندبرایازبینبردندانش
هستهایبایددانشمندانهستهای کشورراازبینببرند،این گزارهبسیارمهمی
است برای کسانی که رویای غرب دارند تا از خواب بیدار شوند و درک کنند ما
نمیتوانیمباغرببهنقطهمطمئنیدرروندمذا کراتبرسیم.ابوالفضلظهرهوند
ادامه داد :ما باید شهادت شهید فخریزاده را نقطه پایانی بر سیاستهای غلط گذشته بدانیم .باید پاسخ این
ی کند .باید دانست که با غرب
اقدام را هرچه سریعتر بدهیم زیرا اتفاقا پاسخ کوبنده است که بازدارندگی ایجاد م 
تنها در چارچوب بازدارندگی میتوان تعامل کرد و هیچ امکانی برای اعتمادسازی و رسیدن به یک دیالوگ پایدار
و مطمئن نیست .از سوی دیگر ،باید گفت کسی که پرچم مذا کره با آمریکا را بلند میکند ،بهجای اینکه نماینده
ایرانباشدعمالبهنمایندهغربتبدیلشدهاست.ویهمچنینافزود:بایددر رابطهبابرجام ،گامهایجدیتر
و بیشتری را برداریم .همچنین قطع دسترسی بازرسان به اطالعات حساس کشور که درواقع جاسوسان غربی
هستند در دستور کار قرار بگیرد .بازگشت به احیای امکانات هستهای و توقف اجرای پروتکل الحاقی باید جزو
اقدامات اصلی باشد .همچنین تمامی تعهداتی که پیرامون بازفرآوری ،تحقیق و پژوهش و غنیسازی پذیرفتیم
و انجام دادیم ،باید به همان نقطه آغاز برجام برگردد .ا گر غربیها هم اعتراضی دارند درواقع اعتراض به خودشان
استزیرابایدآنهابهتعهداتشعمل کنندوهزینهخسارتهایی کهمادر اینمدتمتحملشدهایمرابپردازندتا
دربارهاقداماتبعدیتصمیم گرفت.اینتحلیلگرمسائلبینالمللاظهار داشت:اتفاقامابایدبرجامرابهفرصتی
برایاثباتتالشهایغربدر عهدشکنیونقضتعهداتمدنظرقرار بدهیم،چنانکهشهادتشهیدفخریزاده
هم نشان داد آنها کما کان پرچم دشمنی علیه ما را در دست دارند .تمام اقدامات و اظهارات غربیها در راستای
عملیاتروانیعلیهایراناست.اینکههنوزبهروشهاینا کارآمدیهمچونترورمتوسلمیشوند،بیانگراستیصال
و از کار افتادن ماشین دیپلماسی و سیاستهای نظامی آنان است .اتفاقا تروریستها از نوع وا کنش ایران هراس
ی کهمتأسفانهایندموکراتهایداخلیهستند کهسعیمیکنند
دارندومابایدبهخوبیبهآنتوجه کنیم،درحال 
اوامردموکراتهایبیرونیرادنبال کنندوبهمردمآدرسغلطبدهند.

یادداشت

آنارشیسمآمریکایی
گروه بینالملل
به نظر میرسد ترامپ قدرت مقاومت
خود را در برابر آنچه«تقلب در انتخابات
آمریکا» میداند از دست داده است! شکایات
انتخاباتی کمپینانتخاباتیترامپیکبهیک
در پنسیلوانیا ،میشیگان ،آریزونا و جورجیا رد
شدهاستوحتیبازشماریآرادرشهرمیلوا کی
در ایالتویسکانسین(جایی کهترامپمعتقد
بوددرآنقطعاتقلبصورت گرفتهاست)منجر
به افزایش حدود  130عدد رأی دیگر به سود
جو بایدن شد! در چنین شرایطی مشاوران
ترامپبهویتوصیه کردهاندتابدون کشاندن
کار به دیوان عالی آمریکا ،شکست را در مقابل
دموکراتها بپذیرد .با تمامی این اوصاف،
رئیسجمهور جنجالی آمریکا دست بردار
نیست!ترامپمعتقداست کها گردرانتخابات
شکسترابپذیرد،خطقرمزاصلیخود،یعنی
«شکستناپذیریدرعالمسیاست»رارد کرده
و موجبات ناامیدی میلیونها نفر از کسانی
که به وی در انتخابات ریاست جمهوری سال
 2016و  2020رأی دادهاند را فراهم خواهد
کرد .اما اوضاع ا کنون میتواند بازهم ( علیه
ترامپ) بدتر شود! جایی که بایدن بهعنوان
رئیسجمهور بعدی ایاالتمتحده بخواهد
پروندههای قضائی وی را به جریان انداخته و
م گیری
در خصوص عفو یا عدمعفو ویتصمی 
کند! اما اصل ماجرا چیست؟
پروندههای قضائی ترامپ
رئیسجمهورآمریکادارایپروندههایقضائی
متعددیاست کهمهمترینآنها،بهفرارمالیاتی
گسترده ،روابط نامشروع و ....میباشد .ا گر
بایدن در ژانویه سال  2021در رأس معادالت
سیاسی و اجرایی ایاالتمتحده حضور پیدا
کند ،میتواند درخصوص به جریان انداختن
این پروند هها یا عفو ترامپ تصمیم گیری
کند .این بدترین وضعیت ممکن برای ترامپ
محسوب میشود! جو بایدن ،رئیسجمهور
منتخب آمریکا ،این احتمال را که وزارت

در یکی از نخستین تصمیمهای خود پس از
حضور در قدرت ،نیکسون را عفو کرد .دویچه
ولهدراینخصوصمینویسد«:رئیسجمهور
آمریکا وقتی ژانویه از کاخ سفید خارج شود،
همچنینمصونیتقضائیخودشرااز دست
میدهد .پس از  ۲۰ژانویه ،ترامپ که فعال از
اذعان به شکست خودداری کرده و برای
ی کند،بیشترازهمیشهدرمعرض
ماندنتقالم 
تحقیقات دادستان منطقه منهتن درباره
کسبوکارهای خانوادگی و فعالیتهایش و

سودان رسما سفر هیئت اسرائیلی به خارطوم را
تأیید کرد
سخنگویشورایحا کمیتیسوداناخبار مربوطبهسفر
اخیریکهیئترژیمصهیونیستیبهخارطومراتأیید کرد.
به گزارش روزنامه رأی الیوم« ،محمد الفکی» سخنگوی
شورای حا کمیتی سودان دیروز یکشنبه با تأیید سفر
اخیر هیئت رژیم صهیونیستی به خارطوم از دیدار این
هیئت با مقامهای سودانی خبر داد.
الفکی افزود که سفر هیئت اسرائیلی تنها دارای ماهیت
نظامیبودهنهسیاسیواینهیئتباشخصیتهاینظامی
سودان دیدار کرده است.به نوشته روزنامه «رأیالیوم»،
اینمقامسودانی گفت کهدر ایندیدار مسائلمشخصی

دموکراتها برای جنازه برجام
خطونشانمیکشند!

جوبایدن،رئیسجمهور منتخبآمریکا،ایناحتمالرا کهوزارتدادگستری کابینهاو،دونالدترامپراپسازاین
که شهروندی عادی شد مورد تحقیق و تفحص قرار دهد ،رد نکرد

بررسی شد که ا کنون نمیتوان درباره آن سخنی گفت.
الفکی تصریح کرد که هیئت مذکور سفرش به سودان را با
بازدیداز سامانهدفاعیوابستهبهنیروهایمسلحآغاز کرد
و با شخصیتهای نظامی دیدار کرد اما مسائل مربوط به
روابطسیاسیدو کشوربررسینشد.پیشتربرخیرسانهها
از سفر یک هیئت رژیم صهیونیستی به خارطوم بهمنظور
بررسیتقویتروابطدوطرفخبردادند.ریاستاینهیئت
را مسئول بخش آفریقا در شورای امنیت قومی اسرائیل بر
عهده داشته و دو تن از افسران برجسته دستگاه امنیتی
این رژیم نیز از اعضای این هیئت بودند.

ی گیرد».
همچنین مالیاتهایش قرار م 
این تحقیق دوساله که تنها پرونده کیفری
شناختهشده باز علیه ترامپ است ،از پاییز
گذشتهمتوقفشدهاست؛زمانیکهرئیسجمهور
آمریکابرایمتوقف کردناحضاریهبرایعواید
مالیاتیاش و دیگر سوابق وارد عمل شد.
ترامپ فعال قصد عقبنشینی ندارد!
باهمهآناوصاف،ترامپنشاندادهاست که
فعالقصدعقبنشینیازادعاهایخودراندارد.
رئیسجمهور آمریکا که باید تا کمتر از دو ماه

جنگ خیابانی در فرانسه!
در ادامه اعتراضات به قانون منع فیلم گرفتن از پلیس در
فرانسه ،شنبهشب خیابانهای پاریس و دهها شهر دیگر این
کشور صحنه تجمعات گسترده بود که در بسیاری از موارد به
خشونت کشیده شد.
هزاران نفر در اعتراض به قانون امنیتی جدید فرانسه که فیلم
ی کند ،در بیش از  ۷۰شهر
گرفتن از مأموران پلیس را ممنوع م 
این کشوربهخیابانهاآمدند.سازماندهندگاناینتجمعات،
ت کننده را بیش از نیم میلیون نفر اعالم کردهاند
جمعیت شرک 
اماوزارت کشور فرانسهاعالم کرد که۴۶هزار نفردر پاریسو۱۳۳
هزار نفر در سایر نقاط این کشور به اعتراض پرداختند.
بنابر اعالم تظاهرکنندگان ،این اعتراضات طی روزهای آتی نیز
در شهرهای مختلف فرانسه ادامه خواهد یافت.

دیگر جای خود را به جو بایدن رئیسجمهور
منتخب بدهد ،اخیرا بار دیگر اتهام تقلب در
انتخابات اخیر ریاست جمهوری را مطر ح
کرده است.
ترامپدرتوییتینوشت«:بایدنتنهادرصورتی
میتواند در کسوت رئیسجمهوری وارد کاخ
سفیدشود کهبتواندثابت کند کهرقماحمقانه
«هشت میلیون رأی» [برتری نسبت به رقیب]
را بهصورت تقلبآمیز یا غیرقانونی به دست
نیاوردهاست.وقتیمیبینید کهدر دیترویت،

آتالنتا،فیالدلفیاومیلوا کیچهاتفاقیافتاد[به
ایننتیجهمیرسید که]تقلبعظیمیدرشمار
رأیدهندهها ر خداده .بایدن مشکلی بزرگ و
الینحل دارد!»
توییتر در زیر توییت آقای ترامپ هشداری
ی گوید«:اینادعادربارهتقلب
منتشر کرد کهم 
در انتخابات ،مورد مناقشه است».
ایندرحالیاست کهترامپقبلازایناظهارات
ی کهرأیمجمعگزینندگان
تأ کیدکردهبوددرصورت 
(کالجالکترال)بهنفعجوبایدنباشد ،کاخسفید
ی کند.مجمع گزینندگاندوهفتهدیگر
راترکم 
برای اعالم رأی نهایی خود در خصوص نتیجه
انتخابات ریاستجمهوری سوم نوامبر آمریکا
تشکیل جلسه میدهد.رویترز نوشت ؛ترامپ
در سخنانی که نشان از مصالحه دارد ،گفت
ی کهمجمع گزینندگانپیروزیبایدن
درصورت 
در انتخابات سوم نوامبر  ۲۰۲۰را تأیید کند ،در
ی کند.
تاریخ مقرر کاخ سفید را ترک م 
ی کند!
ترامپ به دیوان عالی شکایت م 
پس از نا کامی ترامپ در اثبات ادعای خود
مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری،
وی قصد دارد آخرین مسیرها برای تغییر بازی
را امتحان کند اما چشماندازی برای موفقیت
وی وجود ندارد .اخیرا یک دادگاه استیناف
فدرال دعوی ستاد آقای ترامپ را برای احیای
شکایتی در مخالفت با نتیجه شمارش آرا در
ایالت پنسیلوانیا را رد کرد ،اما تیم حقوقی
ترامپ گفت کهموضوعرابهدیوانعالیارجاع
خواهد داد .دونالد ترامپ که از هفتهها قبل از
ی گیری پستی اعتراض
برگزاری انتخابات به رأ 
داشتوآنرازمینهایبرایایجادابهاموفساد
در انتخابات عنوان می کرد ،پس از برگزاری
انتخابات پروندههای حقوقی متعددی را در
ایالتهای مختلف به جریان انداخت ،اما در
به نتیجه رساندن اغلب این پروندهها نا کام
ماند.قراراستمراسمتحلیفریاستجمهوری
۲۰ژانویه ۲۰۲۱برگزار شودوترامپفرصتیبرای
تغییر نتیجه انتخابات ندارد!

سناتور روس :ترور دانشمند ایرانی در راستای ثبات زدایی
در منطقه صورت گرفت
رئیس کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون روسیه
با اشاره به ترور شهید فخری زاده ،این اقدام تروریستی را
در راستای ثبات زدایی در منطقه خواند.
به گزارشخبرگزاریفارس«،کنستانتین کاساچوف»سناتور
ورئیس کمیتهاموربینالمللشورایفدراسیونروسیهدر
صفحهفیسبوکخوددرپیترورشهیدمحسنفخریزاده
دانشمند برجسته هستهای و دفاعی ایران مینویسد:
حسنروحانیرئیسجمهورایران،ایاالتمتحدهآمریکاو
اسرائیلرامتهم کرده کهدرپشتقتلمحسنفخریزاده
فیزیکدانهستهایایران کهریاستمرکزتحقیقاتوزارت

نظامی هستهای» خود را پیش ببرد».
تبدیلشدن ترور فخریزاده به بومرنگی علیه مخالفان صنعت
هستهای
بااینحال ،آنچه در البهالی تمامی وا کنشها و اظهارات مقامات
ایرانی دیده میشود ،تأ کید بر پیگیری و تقویت مسیر رشد صنعت
هستهای است .در همین راستا ،نهتنها کمیسیون امنیت ملی و
سیاستخارجیمجلسروز شنبهجلسهفوقالعادهایراپیرامون
این موضوع برگزار کرد بلکه دیروز و در اولین روز کاری مجلس پس
وقوع حادثه تروریستی ،نمایندگان خواستار بررسی و تصویب
هرچهسریعترطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریمهاشدند.بدین
ترتیب ،با وجود اینکه پیشازاین یکفوریت طرح تصویبشده
بود اما نمایندگان با حدود  ۲۰۰امضا درخواستی را مطرح کردند
که بهموجب آن طرح بهصورت دوفوریتی موردبررسی قرار گیرد.
ی گیری مجلس پیرامون بررسی دوفوریتی طرح
بدین ترتیب ،با رأ 
و موافقت نمایندگان با این موضوع ،قرار شد طرح بهصورت دو
فوریت بررسی شود.
با این تفاسیر و با تصویب دوفوریتی طرح ،باید گفت گرچه تروریستها
سعی داشتند با ترور شهید فخریزاده در برنامه هستهای کشور اخالل
یا وقفه ایجاد کنند اما همین اقدام آنان به بومرنگی تبدیل شده که
تبعات آن در حال بازگشت به سمت خودشان است و نهتنها به روند
بازگشت صنعت هستهای کشور به شرایط ماقبل برجام سرعت داد
بلکه تقویت و افزایش دستاوردها و پیشرفتهای هستهای بهعنوان
یک مطالبه ملی در دستور کار قرار گرفت.

ابوالفضل ظهرهوند ،تحلیلگر مسائل بینالملل:

بایدن رسما ترامپ را تهدید قضائی کرد؛

دادگستری کابینهاو،دونالدترامپراپسازاین
کهشهروندیعادیشدموردتحقیقوتفحص
قراردهد،ردنکردو گفت کهاونمیتواندجلوی
تحقیق و تفحص از سوی ایالت نیویورک را
بگیرد! این جدیترین اولتیماتوم بایدن به
ترامپمحسوبمیشود.بهعبارتبهتر،اصرار
بیشتر ترامپ مبنیبر وقوع تقلب در انتخابات
ریاست جمهوری  ،2020میتواند سرنوشت
سختتری نسبت به شکست در انتخابات
را برای وی رقم بزند .چنانچه ایندیپندنت
گزارش داده است ،بایدن به تحقیقات جاری
درباره ترامپ و کسبوکار او که از سوی ایالت
نیویورک در جریان است ،اشاره کرد .او تأ کید
کردهاست کهبابتاینتحقیقاتیانتیجهآنها
«ازدستمن کاریساختهنیست».اینجمله
رامیتوانجدیترینتهدیدبایدنعلیهترامپ
قلمداد کرد!تاقبلازاین،بایدناساساورودی
به مباحث مربوط به بررسی اتهامات مالیاتی
ی کرد اما
و دیگر شکایات مربوط به ترامپ نم 
این بار صراحتا وارد این موضوع شده است!
مسئلهای که برای طرفداران رئیسجمهور
ن کننده باشد.
جنجالی آمریکا میتواند نگرا 
ی که ترامپ در خصوص حتی یکی از
درصورت 
اتهامات خود محکوم شود ،بایدن میتواند با
استفاده از اختیارات ریاست جمهوری خود ،
وی ( ترامپ) را مورد عفو قرار دهد!
آیا ترامپ میتواند خود را عفو کند؟
دراینمیان،ممکناسترئیسجمهورآمریکا
بخواهداز اختیاراتویژهخوداستفاده کردهو
حکم «عفو» خودش را قبل از پایان حضورش
در کاخ سفید صادر کند .بااینحال ا کثر
ی گویند کهوی(ترامپ)
کارشناسانحقوقیم 
نمیتواند خود را بابت اقداماتش مورد عفو
قرار دهد و تصمیم گیری در این خصوص،
میتواند به رئیسجمهور بعدی وا گذار شود.
بهعنوانمثال،پسازوقوعماجرای«واتر گیت»و
استعفایناخواسته«نیکسون»،شاهدبودیم
که «جرالد فورد» رئیسجمهور بعدی آمریکا
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دفاع این کشور را برعهده داشت ،قرار دارند.
ویمیافزاید:قطعاهیچچیزتعجبآورینیست کهاولین
ی کند،ایاالتمتحدهواسرائیل
کسی کهایرانبهآناشارهم 
هستند.اماروزنامهآمریکایینیویورکتایمزنیزبااشارهبه
منابعیدر سرویسهایاطالعاتیایاالتمتحدهآمریکااز
ن کهدرپشتقتلفیزیکدانهستهایایراندقیقااسرائیل
ای 
قرار دارد ،خبر داد .آژانس خبری دولتی ترکیه «آندولو»
نیز تأ کید کرد که فخری زاده پنجمین قربانی حمالت به
فیزیکدانانهستهایایرانیاز سال۲۰۱۰استودر تمامی
حمالت نقش اسرائیل به چشم میخورد.

محمد مهرعلی
جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب ایاالتمتحده آمریکا ،روز
دوشنبه  ۳آذر ( ۲۳نوامبر) آنتونی بلینکن را رسما بهعنوان وزیر امور
خارجه بعدی این کشور معرفی کرد .این در حالی است که دونالد
ترامپ ،همچنان بر تقلب در انتخابات اصرار دارد و از پذیرش نتایج
ی کند.چنانکه شبکه یورونیوز گزارش
انتخابات  3نوامبر خودداری م 
داده است ،آنتونی بلینکن  ۵۸ساله در زمان ریاست جمهوری بارا ک
اوباما ،بهعنوان قائممقام وزارت خارجه و نفر دوم این وزارتخانه در
سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷فعالیت کرد .پیش از آن ،وی معاون مشاور
امنیت ملی در سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۵بود .وی همچنین در دورهای به
سمتمشاورامنیتملیجوبایدنمعاونوقترئیسجمهوریآمریکا
رسید.پیشازاین گزینههایی مانند سوزان رایس و سناتور کریس کنز
نیزبرایاینپستمطرحشدهبودند.بااینحالبایدندرنهایتترجیح
داد بلینکن را در این سمت منصوب کند .دلیل بایدن برای انتصاب
بلینکن ،تا حدودی مشخص است! وزیر خارجه جدید آمریکا فردی
است که ارتباطات گستردهای قبال با بایدن داشته و سالهاست از
ک کاری وی آشناست.
نزدیک با سب 
بلینکن ،فردیاست که از سال  ،1980یعنی زمانی که حدودا  18سال
داشته،در حزبدموکراتفعالیتداشتهاست.بنابراین،ویحضوری
طوالنیمدتدر حوزهسیاستخارجیحزبدموکراتآمریکادارد.وی
با بسیاری از مقامهای سابق امنیت ملی که خواستار سرمای ه گذاری
مجدد در دیپلماسی آمریکا و تعامل جهانی هستند هماهنگ است.
بلینکنازجملهافرادیاست کهمعتقداستباید«سلطهطلبیآمریکا»را
درذیلشعارهای«چندجانب ه گرایانه»پنهان کرد!بهعبارتبهتر،ادعای
ویمبنیبرپایبندیبهچندجانب ه گراییدر نظامبینالملل،واقعیبه
نظر نمیرسد! درهرحال ،ا گر درنهایت بلینکن ،وزیر امور خارجه دولت
بعدی آمریکا شود ،یکی از مهمترین موضوعاتی که روی میز کار وی قرار
دارد ،نحوه برخورد با ایران است .برخی رسانههای آمریکایی از وی
بهعنوان یکی از شخصیتهای پرنفوذ پشت پرده مذا کرات هستهای
سال  ۲۰۱۵با ایران نام میبرند.
آنتونی بلینکن دقیقا بهمانند «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی
دولت جدید آمریکا معتقد است که هرگونه بازگشت واشنگتن به
برجام ،باید معطوف به دو مؤلفه باشد :یکی« بسط توافق هستهای به
موضوعاتمنطقهایوموشکی»ودیگری«دائمی کردنمحدودیتهای
هستهای ایران در برجام از طریق حذف یا اصالح بند غروب آفتاب! »
به عبارت بهتر ،بلینکن نیز بهمانند بایدن و دیگر دموکراتهایی که
در ظاهر سخن از «اصالت برجام» میزنند ،توافق فعلی را «تمامشده»
قلمداد کرده و صرفا در صورتی آن را میپذیرد که برجام بهمثابه زیربنا
یا مقدمهای برای انجام توافقات محدودکننده و بازدارنده دیگر علیه
ایران تلقی گردد .ضمن آنکه بلینکن معتقد است باید استراتژی فشار
حدا کثریترامپرادرمجراییدیگربهنام«استراتژیفشارهوشمندانه»
علیه ایران هدایت کرد .او ،بایدن و سالیوان هر سه معتقدند که باید
از فشارهای حدا کثری موجود علیه ایران ،بهعنوان یک «اهرم فشار»
علیه کشورمان بهره بگیرند .بلینکن این موارد را در مواضع قبلی خود
نیز بیان کرده است .وی در ماه اوت گذشته در مجمع امنیتی «آسپن »
و در پاسخ به این سؤال که ا گر بایدن رئیسجمهور شود در مقابل ایران
چهبرخوردیخواهدداشت گفت«:ا گرایرانبهرعایتدقیقتعهداتش
بازگشت،برایادامهتوافقهستهایو«مستحکمتر کردن»و«طوالنیتر
شدن» آن تالش میشود!».

