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یک روز پس از ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری 
زاده، شخصیت های علمی و سیاسی، گروه ها و سازمان های 
مختلف کشــور و احزاب ، خواستار پیگیری این فاجعه و 

مجازات آمران و عامالن این اقدام جنایتکارانه شدند. 
رئیس جمهور در پیامی با تســلیت شــهادت شــهید 
دکتر محسن فخری زاده، تاکید کرد: بی شک این حادثه 
تروریســتی و مذبوحانه ناشــی از عجز و ناتوانی دشمنان 
قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات 
و توانمندی های ملت بزرگ ایران و شکســت های پی در 
پی آنان در منطقه و دیگر عرصه های سیاسی جهان بوده 
و عمــق خباثــت و کینه آنان را همچــون دیگر اقدامات 

غیرانسانی، در اذهان جهانیان زنده کرد.
در پیام حسن روحانی آمده  است: یکبار دیگر دستان 
پلید استکبار جهانی با مزدوری رژیم غاصب صهیونیستی 
به خون فرزندی از فرزندان رشید و برومند این مرز و بوم 
آغشته شــد و ملت ایران را در غم و اندوه از دست دادن 

دانشمندی پرتالش فرو برد.
بی شک این حادثه تروریستی و مذبوحانه ناشی از عجز 
و ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت 
علمی و افتخــارات و توانمندی های ملــت بزرگ ایران و 
شکســت های پی در پی آنان در منطقه و دیگر عرصه های 
سیاسی جهان بوده و عمق خباثت و کینه آنان را همچون 

دیگر اقدامات غیر انسانی، در اذهان جهانیان زنده کرد.
اما دشــمنان زبون ملــت ما بدانند با شــهادت امثال 
دکتر محســن فخری زاده نه تنها خللی در اراده جوانان و 
دانشمندان ایران اسالمی در پیمودن مسیر رشد شتابنده 
علمی و فتح قله های افتخار ایجاد نخواهد شــد، بلکه عزم 
آنان را در ادامه راه این شهید گران قدر مصمم تر خواهد 
کرد و خون شــهیدانمان جوشان و خروشان باقی خواهد 

ماند.
بی تردید وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با 
ایثار و تالش روزافزون و بهره گیری از همکاران و شاگردان 
این شــهید واالمقام جای خالی این دانشمند خدوم را پر 

خواهد کرد.
اینجانب با درود به روح مطهر این شهید بزرگوار و ابراز 
همدردی با خانواده محترم ایشان، این ضایعه را به جامعه 
علمی کشور و مردم انقالبی ایران تسلیت عرض می کنم و 
برای عموم بازماندگان ایشان صبر و اجر از درگاه خداوند 

بزرگ مسالت دارم.
شهید فخری زاده تصور آمریکا و صهیونیست ها 

را باطل کرد
رئیس قوه قضائیه نیز در نشســت با اعضای شــورای 
فرماندهی و مســئوالن مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه، 
از دانشــمند شــهید محســن فخری زاده به عنوان یکی 
از چهره هــای بــی ادعا و خدوم یاد کرد و گفت: شــهید 
فخری زاده ســرداری بی ادعا بود که عمــوم مردم او را تا 
روز شهادتش نمی شناختند. این شهید با روحیه بسیجی، 
همچون یک ســرباز بی نام و نشــان با تســلط بر علم و 
تکنولوژی توانســت زمینه های دفاع از کشــور و نظام و 
منطقه را فراهــم کند و نقش مهمــی در قدرت آفرینی 
دفاعی داشــت و حقیقتاً سرمایه افتخارآفرین برای کشور 

بود.
سید ابراهیم رئیسی  تصریح کرد: دلیل این که شهید 
فخری زاده مورد خشــم و غضب دشمن قرار گرفت، این 
بود که آمریکا و صهیونیســت ها تصور می کردند باید علم 

و تکنولوژی در انحصار آنها باشد اما او یکی از افرادی بود 
که این باور آنها را باطل کرد و توانســت با علم و فناوری 
برای کشــور تولید اقتدار کند و البته با شــهادت فخری 
زاده نیز حرکت علمی کشور در حوزه تولید قدرت متوقف 

نمی شود.
پیام تسلیت رئیس  شورای شهر تهران

رئیس شورای شهر در پیامی شهادت دکتر فخری زاده 
را تســلیت گفت و ترور ناجوانمردانه شهید دکتر فخری 
زاده را لکه ننگی در کارنامه ســیاه مدعیان دموکراسی و 

رژیم صهیونیستی دانست.
به گــزارش ایســنا، محسن هاشــمی در پیامی اعالم 
کرد: »ترور ناجوانمردانه شــهید دکتر فخری زاده، اگرچه 
لکه ننگی در کارنامه ســیاه مدعیان دموکراســی و رژیم 
صهیونیســتی ثبت کرد اما ستاره درخشــان و پرافتخار 
دیگری در آســمان رشادت و شــهادت ایران اسالمی را 

برافروخت.«
وی نوشــت:« شهید فخری زاده در طول عمر پربرکت 
خود توفیق ارائه خدمــات فراوانی به صنایع دفاعی ایران 
را یافت و تربیت شــاگردان ســخت کوشی که راه او را با 
تمام توان ادامه دهند، از جمله میراث ماندگار او بشــمار 

می روند.«
وی اعالم کرد:« اینجانب از طرف خود واعضای شورای 

اســالمی شهر تهران، ضمن عرض تسلیت به رهبرانقالب، 
خانواده بزرگ صنایع دفاعی کشور و بازماندگان عزیز این 
شهید سعید، امیداورم با بر زمین ریخته شدن خون پاک 
شــهید فخری زاده، ریشــه  حامیان و مجریان تروریسم 

دولتی در جهان نابود گردد.«
شناسایی، معرفی و مجازات عامالن به ترور 

التیامی برای خانواده های داغداران است
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری نیز  در 
توئیتی نوشت:  ترور ناجوانمردانه فخر دانشمندان هسته ای 
وصنعت دفاعی شــهید محســن فخری زاده بسیار تلخ و 
جانســوز بود؛ اما شناســایی و معرفی و مجازات سریع تر 
ســارقان اســناد و ضربه  زنندگان به سایت های هسته ای 
و آمــران و عامالن تروریســت نفوذی وابســته به رژیم 
صهیونیستی شاید التیامی برای ملت ایران وخانواده های 

داغدار باشد.
پیام دادستان کل کشور 

دادســتان کل کشــور در پی ترور محسن فخری زاده 
پیامی صادر کرد.

به گزارش دادستانی کل کشور، در این پیام آمده است: 
شهید عزیز محســن فخری زاده که سال های طوالنی از 
عمر پربرکت خویــش را صرف مجاهــدت و ارتقاء توان 
دفاعی کشــور نمود همچون خاری در چشــم اســتکبار 

جهانی و استخوانی در گلوی صهیونیسم خونخوار بود. این 
اقدام وحشیانه تروریســت های وابسته به استکبار جهانی 
ناشی از اوج استیصال و درماندگی آنان از رشد و پیشرفت 
علمی و سر افزاری و اســتقالل ملت ایران در عرصه های 
هسته ای و دفاعی کشور است. قطعا ملت شهید پرور ایران 
از خون پاک این شهید نخواهد گذشت و انتقام خون وی 
را از قاتــالن و آمران و حامیــان او خواهد گرفت و اجازه 
نخواهد داد که این جنایتکاران در رسیدن به اهداف پلید 
خود که همان وابســتگی و تسلیم ملت بزرگ ایران است 

دست یابند.
این اقدامات ناجوانمردانه حاصلی نخواهد داشت

محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی 
هم در صفحه توییتر خود آیه 22۷ ســوره شــعرا و 22 
سوره ســجده درباره انتقام را منتشر کرد. او همچنین با 
صدور پیام تســلیتی تاکید کرد که » دشمنان کوردل که 
از رویارویــی و مصاف با صبر و مقاومت و ایســتادگی و 
همچنین رشــد و پیشــرفت فرزندان این ملت در تمامی 
عرصه های تکنولوژیک، هســته ای و نظامی عاجز و ناتوان 
گشــته اند به این گونه اقدامــات ناجوانمردانه و خارج از 
چارچوب های انسانی و معیارهای بین المللی روی آورده اند 
که هیچ حاصلی برای آنها نخواهد داشــت و صنایع ما در 
تمامی حوزه های نظامی، هســته ای، موشــکی و غیره با 

سرعتی بیشتر از گذشته پیش خواهد رفت.«
اطالعیه کانون همبستگی فرهنگیان ایران 

کانــون همبســتگی فرهنگیان بــه مناســبت ترور 
ناجوانمردانه شهید فخری زاده الطاعیه ای صادر کرد. در 
این اطالعیه آمده اســت: بار دیگر دست جنایتکار عوامل 
صهیونیســت فرزندی از فرزندان این ملــت غیور، یعنی 
دکتر محســن فخری زاده مهابادی را به شهادت رسانید. 
وی کــه مراتب و مدارج تعهد و تخصص را طی کرده بود 
پدر فیزیک هســته ای ایران لقب گرفتــه بود و مدتهای 
مدیدی به عنوان اســتاد فیزیک هسته ای در دانشگاه و 
همچنین رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع 

خدمات شایسته و اثر گذاری  به ملت ایران نمود.
این کانون در ادامه ضمن محکوم کردن این جنایت از 
مسئوالن مربوطه خواســتار شناسایی عوامل این جنایت 

کرده است. 
در پایان این اطالعیه آمده اســت:  شــهادت این مرد 
بزرگ را به آحاد مردم شــریف ایران، مردم شجاع استان 
اصفهان بویژه مردم شــریف و شــهید پرور شــهر مهاباد 
اصفهان تبریک و تسلیت عرض نموده و علو درجات برای 
روح آن شهید و صبر جمیل برای خانواده محترمش را از 

ذات اقدس حق مسالت دارد. 
تحلیل مطهری از دالیل ترور شهید فخری زاده

نماینده پیشــین مجلس شورای اســالمی در توییتی 
نوشــت که هدف ترور شــهید فخری زاده ضربه زدن به 
صنعت هســته ای کشور و کشاندن ایران به درگیری های 

منطقه ای است.
به گزارش ایسنا، متن توییت علی مطهری به شرح زیر 
است:  ترور ناجوانمردانه دکتر محسن فخری زاده عالوه بر 
ضربه زدن به صنعت هســته ای کشور، با هدف کشاندن 
ایران به درگیری در منطقه در زمان باقی مانده از ریاست 
ترامپ انجام شــد تا راه تفاهم دولت آینده آمریکا با ایران 
بسته شــود. انتقام از نتانیاهو و قصاص ترامپ را به زمان 

مناسب موکول کنیم.

مجمع روحانیون مبارز: 
مسئوالن برای حفاظت از شخصیت هایی مثل

 شهید فخری زاده چاره اندیشی کنند
در پی ترور و شــهادت محســن فخری زاده مجمع روحانیــون مبارز پیام 
تســلیتی صادر کرد. به گزارش ایســنا، در این پیام آمده است: ترور دانشمند 
شهید محسن فخری زاده موجی از تاسف و اندوه و نیز تنّفر و انزجار از طراحان 

و عامالن و آمران این اقدام رذیالنه را بر انگیخته است.
این اولین بار نیســت که عزیزانی در این تراز که ســرمایه های گرانســنگی 
برای اعتالء و اقتدار کشــور هستند به دست دشمن و با ترور از کف ملت ربوده 
می شــود،  اگر حفاظت و مراقبت از چنین شــخصیت هایی در اندازه الزم مورد 
اهتمام نبوده است و مؤثر در کامیابی دشمن در این جنایت ها شده است بسیار 
پیش از این ها باید مسؤالن مربوطه چاره اندیشی می کردند تا ملت در این روز 
بار دیگر در عزای فقدان عزیــزی از تبار فرهیختگان که گرانیگاه های امنیت و 
نیز ســربلندی کشور هستند ننشیند. مجمع روحانیون مبارز ضایعه فقدان این 
دانشــمند فرزانه جمهوری اسالمی را به ملت رشید ایران و به همسر گرامیش، 
فرزندان عزیز و دیگر بستگان  محترم و به نیروهای مسلح تسلیت می گوید و از 
خداوند مسئلت می نماید که شهادت او را مبارک فرماید و امیدوار است برکات 
وجود او که با شهادتش و با عنایت پروردگار افزون خواهد شد با همت شاگردان 

و همکارانش گسترده تر از پیش ادامه یابد.

رئیس سازمان انرژی اتمی: 
شهید فخری زاده زیرساخت های پدافند هسته ای را

 به نحو احسن ایجاد کرد
رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه محســن فخــری زاده در پدافند 
هســته ای فعالیت های گسترده ای داشــت، گفت: این کار نیازمند زیرساخت  و 
یک مســاله علمی جدی است که شهید فخری زاده گام های بلندی برای کشور 

برداشت و زیرساخت های پدافند هسته ای را به نحو احسن ایجاد کرد.
بــه گزارش روز شــنبه ایرنا، علی اکبر صالحی در گفت وگویی با اشــاره به 
اقدامات شــهید فخری زاده در صنعت دفاعی و هســته ای گفت: همکاری های 
خوبی را با شــهید محســن فخری زاده در عرصه های مختلف بخصوص در امر 
پدافند هسته ای با هم داشتیم. صالحی اظهار داشت: تخصص شهید فخری زاده 
فیزیک هسته ای و مهندسی هسته ای بود و دکترای خود را در یک طرح خیلی 
خوبی به نام تحت عنوان شناسایی نوترون ها با همکاری فریدون عباسی رئیس 

سابق سازمان انرژی اتمی نوشتند که به نظر من تز بسیار با ارزشی بود.
وی خاطرنشــان کرد: شــهید فخری زاده کارهای متنوع زیادی انجام دادند 
و به اعتبار مســئولیتی که داشتند نمی توانســتند خیلی از کارهای علمی خود 
را منتشــر بکنند. به همین اعتبار هم کارهای علمی که انجام می داد به صورت 
گزارش های تکنیکی در داخل ســازمان خود بود. رئیس ســازمان انرژی اتمی 
تاکید کرد: شــهید فخری زاده در ســازمان پژوهش و نــوآوری وزارت دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح فعالیتهای گســترده ای در زمینه پدافند هسته ای 
داشتند. نیروهای مسلح هر کشــوری دارای این بخش هستند که بتوانند برابر 
احتمالی حمالت شیمیایی و هسته ای کشورهای دیگر پدافند انجام دهند. خود 
این کار نیازمند زیرســاخت ها و یک مساله علمی جدی است که شهید فخری 
زاده در این زمینه گام های بلندی برداشت و زیرساخت های پدافند هسته ای را 

به نحو احسن ایجاد کرد.

دیدار وزیر دفاع با خانواده شهید فخری زاده
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با خانواده شهید محسن فخری زاده 
دیــدار و گفت وگو کرد. به گزارش ایســنا، امیر حاتمی که روز گذشــته  برای 
عرض تسلیت در جمع اعضای خانواده شهید فخری زاده حاضر شده بود بعد از 
این دیدار عنوان کرد: تنها درخواســت خانواده ایشان این بود که راه این شهید 

بزرگوار ادامه یابد.

تجمع طالب و مردم قم در اعتراض به ترور 
ناجوانمردانه شهید فخری زاده

جمعی از طالب و اســتادان حوزه علمیــه قم به همراه برخی از مردم مومن 
و انقالبی این استان روز شــنبه در اعتراض به ترور ناجوانمردانه شهید محسن 
فخری زاده رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع که در مقابل بیت تاریخی 
امام راحل در میدان روح اهلل قم برگزار شــد شــرکت کنندگان با آتش زدن و 
لگدمال کردن پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیســتی اوج انزجار خود را از این 
اقدام تروریستی ابراز داشــتند. همچنین تجمع کنندگان با فریادهای مرگ بر 
آمریکا، مرگ بر اســرائیل و مرگ بر آل ســعود خائن خیانت ها و خباثت های 
استکبار جهانی و ایادی پلید و سازش کار آن را محکوم کردند.  شرکت کنندگان 
با شعارهای »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا« و »نه سازش نه تسلیم نبرد با 
اســرائیل« و »وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم 

دهد«، بر تداوم جهاد و مبارزه با جبهه استکبار جهانی تاکید نمودند.

اخبار کوتاه

واکنش ها به ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده 

آمران و عامالن ترور را شناسایی و مجازات کنید

آیــت اهلل خامنــه ای در پیامی با تبریک و تســلیت 
شهادت و فقدان دانشمند برجســته و ممتاز هسته ای 
و دفاعی جناب آقای محســن فخــری زاده، بر مجازات 
قطعی عامــالن و آمران این جنایــت و همچنین لزوم 

پیگیری تالش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.
در پیام رهبر انقالب اســالمی آمده است: دانشمند 
برجســته و ممتــاز هســته ئی و دفاعی کشــور جناب 
آقای محســن فخری زاده به دست مزدوران جنایتکار و 
شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر 
جان عزیز و گرانبها را به خاطر تالشــهای علمی بزرگ و 

ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشــت و مقام واالی 
شــهادت، پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه ی 
دســت اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار دهند، 
نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عامالن و 
آمران آن، و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در 
همه ی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت. اینجانب 
بــه خاندان مکــرم او و به جامعه ی علمی کشــور و به 
همکاران و شاگردان او در بخشهای گوناگون، شهادت او 
را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او 

را از خداوند مسألت میکنم.

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت شهادت محسن فخری زاده تأکید کردند
لزوم مجازات قطعی عامالن و آمران جنایت 

و پیگیری تالش علمی و فنی شهید

در پی ترور ناجوانمردانه شــهید ســرافراز هســته ای 
و صنعــت دفاعی شــهید محســن فخــری زاده، حزب 
مردم ساالری با صدور اطالعیه ای ضمن محکوم کردن این 
اقدام تروریستی و تبریک و تسلیت به خانواده داغدار این 
شــهید واالمقام بر اجماع جناح های سیاسی بر سر منافع 
و امنیت ملی تاکید نموده و خواســتار شناسایی، معرفی 
و مجازات عوامل نفوذی وابســته به رژیم صهیونیستی از 

سوی مقامات ذی ربط امنیتی شد.
متن اطالعیه به شرح زیر می باشد؛

»و ال تحســبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء 
عند ربهم یرزقون«

هنوز به ســالگرد شــهادت ســردار دل ها نرسیده ایم 
کــه یکــی دیگــر از رادمــردان مخلــص و خداجــوی 
 میهن اســالمی آســمانی شــد و نزد خداوند ســبحان

 مأوا گرفت. 
بی شک شــهادت شهید واالمقام محســن فخری زاده 
پاداش الهی برای زحمات ایشان بود اما اندوه بزرگی برای 
ملت ســرافراز ایران محسوب شده و داغ فراموش ناشدنی 

بر دل خانواده داغدار ایشان نشاند.
حزب مردم ســاالری ضمن محکوم کردن این جنایت 
وحشیانه، شهادت این دانشــمند هسته ای و معاون وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به ملت ایران و به ویژه 

همسر و فرزندان ایشان تبریک و تسلیت گفته و سه نکته 
را یادآور می شود؛

1- با توجه به سوابق اقدامات رژیم صهیونیستی در ترور 
دانشمندان هسته ای، سرقت اسناد نظامی و ضربه زدن به 
سایت ها و مراکز هســته ای، ملت رشید ایران انتظار دارد 
مســئوالن ذی ربط امنیتی و قضایی هرچه سریعتر عوامل 
نفوذی وابســته به اشــغالگران فلســطین را شناســایی، 
محاکمــه و مجازات کنند و قطعا هرگونه ســهل انگاری و 

مماشات در این زمینه نابخشودنی است.
2- امید است دستگاه دیپلماسی کشور با فعالیت های 
گســترده، زمینه ســاز محکومیت جهانــی رژیم ددمنش 

اســرائیل غاصب بوده و خواستار اقدام فوری و قاطع همه 
مجامع بین المللی و جهانی به ویژه دبیرکل ســازمان ملل 
براســاس حقوق بین الملل به صــورت جدی و همه جانبه 

باشد.
3- به جناح های سیاســی کشور هم توصیه می  کنیم در 
شرایط حساس و ویژه کنونی، شهادت این دانشمند گرانمایه  
را دســتمایه رقابت های گروهــی و فرافکنی و اتهام زدن به 
یکدیگر نسازند و بجای تحلیل های جناحی، برای برون رفت 
از مشکالت کنونی کشور، دست در دست یکدیگر نهاده و بر 

سر امنیت و منافع ملی کشور اجماع نمایند.
کمیته اطالع رسانی حزب مردم ساالری

در اطالعیه حزب مردم ساالری به مناسبت شهادت شهید محسن فخری زاده تاکید شد

جناح های سیاسی برای برون رفت از مشکالت به جای فرافکنی بر سر منافع و امنیت ملی اجماع کنند
عوامل نفوذی وابسته به رژیم صهیونیستی را هرچه سریعتر، شناسایی، معرفی و مجازات کنید

رئیس جمهــور گفت: همــه اتاق های فکر و 
همه دشمنان ایران به خوبی بدانند ملت ایران و 
مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند 
که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به 
موقع و مناســب، مســئولین مربوطه پاسخ این 

جنایت را خواهند داد.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی در جلسه 
ستاد ملی 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 که دشــمنان ایران علیه یک پژوهشگر و 
دانشــمند ایرانی که ماه های اخیر وقت خود را 
صرف کرونا و پژوهش و ســاخت کیت ها در این 
زمینــه کرده بود بود، انجام دادند. ایشــان برای 
خودکفایی کشــور 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 کرونا تامین 
کند. روحانی با بیان اینکه ملت ایران هوشمندتر 
و حکیم تر از آنند که در دام توطئه صهیونیست ها 
بیفتند، ادامه داد: آنها در فکر ایجاد یک آشــوب 
و بلوا هســتند. بدانند ما دســت آنها را از پیش 
خواندیــم و آنها موفق نخواهند شــد به اهداف 

خبیثانه خودشان دست پیدا کنند.
روحانی همچنین با قدردانــی از مردم برای 
همراهی در اجــرای محدودیت های کرونایی در 
هفته اخیــر گفت: البته ما بــه خوبی می دانیم 
که محدودیت راهکار اصلی نیســت، محدودیت 
یک عالمت و یک هشــدار بزرگ است و پشت 
ســر آن باید اقدامات زیادی انجام گیرد تا ما به 

هدف برسیم.
وی یادآور شــد: تقریبا از اوایل آبان یعنی از 
یک مــاه پیش، این محدودیت هــا ابتدا در ۴3 
شهرستان سپس در ۴۶ شهرستان آغاز شد که 
نتایج این محدودیت ها در آمار امروز نمایان بود 
که بسیار تاثیرگذار و موثر بوده است. همچنین 
از اول آذر در 1۵۰ شــهری کــه در آنها اعمال 
محدودیت شــدید صورت گرفت در آن شهرها 
هم ما عالئم مثبت را بعد از یک هفته مشــاهده 
می کنیم و امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد 

تحوالت مثبت بیشتری باشیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عالقه ما این 
اســت با همکاری مردم مخصوصاً در این هفته 
شــهرهای قرمز به شرایط نارنجی یا شرایط زرد 
برگردند، ادامه داد: این باعث می شــود هم مردم 
بتوانند فعالیت اقتصادی داشــته باشند و هم ما 

بتوانیم این بیماری را به خوبی کنترل کنیم.
روحانی گفت: همه مردم ما می دانند راه حل 
اصلی برای مبارزه با ایــن بیماری، تغییر رفتار 
اجتماعــی مردم اســت،  مردم ما باید ســبک 
زندگی شــان را تغییر دهنــد، فاصله اجتماعی 
را مراعات کنند، در تجمعات شــرکت 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 آموزش های 
الزم در زمینه تغییر سبک زندگی به مردم گفت: 
هنوز آموزش ما به طــور دقیق و ملموس برای 
همه مردم توضیح داده نشــده است که بتوانند 
به راحتی این عالئم را دریافت کنند. مردم ما باید 
در شــرایطی که در آن قرار داریم اصل را بر این 
بگذارند که سرماخوردگی را هم به حساب کرونا 
بگذارند و مراقبت ها و مواظبت ها را شروع کنند، 
به پزشــک مربوطه مراجعه کنند، خودشــان را 
قرنطینه کنند. رئیس جمهور افزود: مخصوصا در 
هفته های اخیر متخصصان ما نکاتی را مورد توجه 
قرار دادند و تاکید کردند که فضای بسته یکی از 

عوامل مهم شیوع این بیماری است.
روحانی همچنین با اشاره به موضوع تقویت 
کادر درمان و آمادگی و تجهیز لوازم درمان گفت: 
وزارت بهداشت و درمان هم همه تالش خود را 
خواهد انجام داد تا تسهیالت بیشتری برای کادر 
درمان فراهم کند. کادر درمان که به طور طبیعی 
بعد از ۹ ماه خســته شده اند برای اینکه بتوانند 
به خوبی مراقبت هــای الزم را انجام دهند، باید 

تجهیزات در اختیار داشته باشند.
وی با یادآوری آغاز فصول ســرد سال، اظهار 

کرد: در این شــرایط ممکن اســت مــردم در 
جمع های خانوادگی در فاصله های غیراستاندارد 
قرار گیرند که به همین دلیل ما در شرایط قرمز 
برای شهرهای قرمز، اجتماع و جلسات باالی 1۵ 
نفر را ممنوع کردیم و حتی خودمان در ســتاد 
ملی کرونا بخشی در این سالن و بخشی در سالن 
دیگر هســتند برای اینکه ما بتوانیم پروتکل ها 
را بــه خوبی اجرا و پیاده کنیــم. رئیس جمهور 
به آماده بودن 1۴۸ هزار تخت بیمارســتانی در 
کشــور اشــاره کرد و گفت: ما تا االن 1۴۸ هزار 
تخت نداشتیم. در دولت یازدهم همه تخت ها چه 
دولتی و چه غیردولتی با هم ۹۰ هزار تخت بود 
که ۴۰ هزار تخت چندان قابل اســتفاده نبود و 
بازسازی شده اســت. اما امروز به نقطه مطلوب 
رســیده ایم و آی سی یوهای مجهز داریم و اعالم 
شد در این دوره ۸، ۹ ماهه کرونا، حدود دو هزار 
و 1۸۷ تخت آی ســی یو اضافه شده است و این 
رقم بسیار مهمی است.   روحانی افزود: ما ۴ هزار 
تخت آی.سی.یو و کودک داشتیم و ناچار بودیم 
آن را به ۵ هزار تخت برسانیم اما امروز تخت به 
اندازه کافی داریم که کار گســترده ای نسبت به 

این تجهیزات انجام گرفته است.
رئیس جمهور با اشــاره به شرایط کشور در 
مقابله با کرونــا  گفت: این تعطیالت یک هفته 
2 هفته، کمتر یا بیشــتر، نارنجی یا قرمز تمام 
می شود، اما همه کارهای اصلی باید باقی بماند 
و این گونه نباشد وقتی 1۵ روز تمام شد بگویم 
حاال به زندگی عادی خــود برگردیم. زندگی تا 
پایان سال عادی نیســت ممکن است ماه های 
نخست ســال آینده هم عادی نباشد تا واکسن 
و درمان قطعی برسد و تا شرایط مطمئن هنوز 

خیلی فاصله داریم.
وی تاکیــد کرد: مهم این اســت که بتوانیم 
آزمایش ها را توســعه و گســترش دهیم. تعداد 
آزمایش 2۵ تا ۴۰ هزار بود که اکنون به صد هزار 
رســیده و در ماه های بعد بــه 12۰ هزار خواهد 

رســید و باید به یک نقطه ای برســیم تا کاماًل 
مطمئن شویم، مردم را کنترل می کنیم.

روحانــی با بیان اینکه غربالگری درســت از 
طریق آزمایش انجام می شود، یادآور شد: پس از 
آن مرحله ردیابی است افرادی که با فرد مبتال در 
تماس بودند را ردیابی می کنیم و با خود مبتال که 
باید دوران قرنطینه را سپری کند هم در ارتباط 

خواهیم بود که کجاست و چه می کند.
وی ادامه داد: امروز از طریق فضای مجازی و 
سامانه های ایجاد شده  به خوبی می توانیم بسیار 
از این افراد را کنترل کنیم. البته خواهش ما این 
اســت خود این مردم برای حفظ سالمتی خود 
و خانواده  و اقوام و دوســتان شان مراعات کنند؛ 
در عیــن حال حاکمیت هم با همه توان در این 
زمینه  کمک خواهد کرد. رئیس جمهور با اشاره 
به چگونگی انجام حمل ونقل شهری و بین شهری 
در شــرایط فعلی شیوع کرونا، گفت: حمل ونقل 
تا هفته های قبل شــبکه مطلوبی نداشت یعنی 
کســی مبتال بود و می رفت سوار قطار و هواپیما 
و اتوبوس می شد. ما امروز کاری می کنیم که هر 
کسی می خواهد ســوار هواپیما، اتوبوس و قطار 
شود را بتوانیم کنترل کنیم تا ببینیم جزو افراد 
مثبت بوده یا نبوده است، این با کارت شناسایی 
و سامانه ای که در اختیار دارد در عرض چند ثانیه 
قابل کنترل است و اگر مبتالست، او را برگردانیم. 
تعداد زیادی از افراد می خواستند سوار هواپیما 
و قطار شوند که معلوم شده بود مثبت هستند. 
این کار بســیار مهم و ضروری در مساله حمل 
و نقل اســت. روحانی افزود: امروز باید از مرزها 
هم مراقبــت کنیم، چون ما کــه نمی دانیم در 
کشورهای همسایه چه خبر است و این ویروس 
چقدر جهش پیدا کرده است، بنابراین باید مرزها 
را به طور کامل کنترل کنیم و مطمئن شــویم 
افرادی که وارد می شوند مشکلی ندارند و اگر الزم 

است قرنطینه شوند.
روحانی بــا تاکید بر اینکه نســبت به تهیه 

تجهیــزات و دارو و آنچه مورد نیاز اســت، هم 
در داخل و هم در خارج تالش می شــود، اظهار 
کرد: برای واکسن هم سفارش الزم به کشورهای 
خارجی داده شده و هم در داخل تالش می شود. 
اخیــرا آقای نمکی در یک موردی با قید فوریت 
نوشته بودند و من به بانک مرکزی دستور دادم 
که هر مقدار ارزی که مورد نیاز وزارت بهداشت 
اســت را از هرکجا و هر کشوری تامین کند زیرا 
این مســئله برای ما حائز اهمیت است که اگر 
واکســنی به موقع در یک کشوری تهیه شد، ما 
بتوانیم سریع تهیه کنیم. وی با اشاره به مصوبات 
امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد: 
برخورد قاطع با متخلفین از اصولی اســت که تا 
پایــان بیماری باید ادامــه دهیم و این ربطی به 
1۵ روز نــدارد. همانطور که در مصوبات آمده و 
جریمه و غیرجریمه اســت را باید اعمال کنیم. 
امروز مصوبه ای دیگری داشــتیم برای خدمت 
دادن به افرادی که کارت همراهشــان نیست و 
شماره شناسه ملی شان برای ما مشخص نیست، 
بنابراین در هفته های اخیر با جدیت بیشــتری 
از ســوی نیروی انتظامی، بسیج و سایر ضابطان 
و اتحادیه هــا و آنانی که حق نظــارت  دارند و 
تعزیرات، همه فعال شدند و این فعالیت همچنان 
ادامه داشــته باشــد. رئیس جمهور افزود: البته 
دولت نسبت به گروه های آسیب پذیر در حد توان 
خودش از طریق تسهیالت و ارقامی که بالعوض 
در اختیار مردم گذاشته می شود، کمک کرده و 
خواهد کرد. همچنین به گروه های آسیب پذیر از 

لحاظ بهداشتی کمک خواهد شد.
رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه مردم ما 
بدانند که این دوهفته ها ممکن است تمام شود 
اما اصل ترددها باید حداقل باشد و تجمع  نباید 
باشد، گفت: تا زمانی که ما با این ویروس مواجه 
هستیم، این اصول مورد تاکید وزارت بهداشت و 
قرارگاه و ســتاد ملی است. ما در این یک هفته 
خیلی سپاسگزار مردم هستیم. امروز هم که آمار 
را گفتند، همه آمارهای مراقبت ۹۰ درصد، 1۰۰ 
درصد و آنجایی که خیلی کم بود ۸۵ درصد بود. 
مردم مراقبت کردند و این هفته مراقبت بیشتری 

کنند تا شاهد نتایج خوبی باشیم.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت ویروس کرونا:

تا شرایط مطمئن هنوز خیلی فاصله داریم

محکومیت ترور و وظیفه ما
علی اکبر مختاری

در روزهایی که مردم ایران در شــرایط سخت جنگ اقتصادی به سر می بردند 
و با تورم و افزایش نرخ روزانه مایحتاج و اقالم معیشــتی، طاقت مردم طاق شــده 
است خبر ترور یکی از مدیران ارشد برنامه موشکی و هسته ای ایران غم و اندوهی 
ســترگ بر دل ها افزود. انگار بیش از پیش باید درگیر جنگ و خشــونت باشیم و 
جدال و غم و غربت، میراث همیشــگی ملت نجیب ایران اســت. انسان به جهت 
انســانیت و منطق عقالنیت و گفتگو می تواند مسائل و مشکالت خود را با گفتگو 
حل کند و برای بشــریت، ترور و خشونت قابل تحمل نیست و حذف فیزیکی در 
هر زمان و مکانی محکوم اســت. خبر شهادت محســن فخری زاده در صدر اخبار 
رســانه های جهان قرار دارد و واکنش ها به این وحشــیگری و دسیسه شوم ادامه 
دارد. دولت اشغالگر اسرائیل در صدر لیست تروریسم دولتی قرار دارد و با توجه به 
سابقه سیاه ترور دانشمندان هسته ای ایران مسبب و بانی اصلی این توطئه است.

نکته اول اینکه ما هم اکنون در شرایط حساس و سختی قرار داریم و بحران های 
داخلی و خارجی از هر سو به دولت و مردم فشار آورده است. اینک بیش از گذشته 
نیازمند وحدت و همدلی و همگرایی هستیم لذا مصادره کردن ترور این فرد خدوم 
و متخصص در جنگ قدرت و دشــمن خواندن برخی مسئولین یا تجمع و آشوب 
برای فشار آوردن به دولت در مسیر مذاکره و دیپلماسی برای رفع تحریم ها نشانه 
بی بصیرتی و بازی در زمین دشــمن اســت. پایان عمر دولتی رادیکال در ایاالت 
متحده مساوی با پایان خوشی و یکه تازی رژیم اشغالگر صهیونیسم است و در این 
زمان کوتاه باقیمانده هر دو دولت شــوم بدنبال تلخ کردن کام مردم ایران هستند 
و احتمال هرگونه جنگ افروزی و آتشــبازی در منطقه وجــود دارد لذا نیروهای 
سیاســی و گروه ها باید با نگاهی وســیعتر تحوالت را رصــد کنند و منافع ملی و 

آرامش و آسایش مردم موضوع اصلی و کلیدی همگان باشد.
با تکرار ســناریوی ترور فیزیکی افراد در خاک ایران توســط رژیم اسرائیل که 
ادامه پروژه حذف نخبگان و دانشــمندان برنامه هســته ای ایران است و با اجرای 
موفق و برنامه ریزی شــده آن، این پرســش در اذهان شکل می گیرد که نهادهای 
امنیتــی و اطالعاتی ما که مدعی برتری و اشــراف به امور هســتند چرا اینگونه 
غافلگیر شــده اند و دوباره از همین نوع جنایت تکرار شــده اســت؟ چرا نیروهای 
امنیتی ما قادر به شناسایی و خنثی سازی این دسیسه نبوده اند و آیا همچنان این 

نوع ترور در آینده تکرار خواهد شد؟
  از این حادثه تلخ به راحتی نمی توان گذشــت و افراد و نهادهای امنیتی باید 
پاسخگو باشند چرا نوع و مقدار بمبی که در خودرویی در این عملیات تروریستی 
جاگذاری شده و تعداد زیاد افراد مسلحی که درگیر ماجرا بودند شناسایی نشده اند 
در شــرایطی که در روزهای قبل  نخست وزیر اسرائیل به کشورهای عربی منطقه 
سفر کرده و غیر مستقیم نوید خبرهایی را درباره دشمنی با ایران می دهد. در این 
شرایط هر عقل سلیمی  می تواند حدس و گمانش این باشد که باید نسبت به قبل 
هوشیارتر باشد و سفرها و تحرکات را بیشتر کنترل کند. وضعیت پیش آمده نشانه 
وجود برخی حفره های امنیتی در سیســتم است. لذا اصالح ساختارها و تحول در 
نیروهای انسانی در سیستم امنیتی و تخصصی شدن و به کار گماشتن متخصصین 

و گذر از انتصابات سیاسی ضرورت دارد.
دولت و وزارت امورخارجه ایران باید به بیانیه و توئیت کردن بســنده نکنند و 
با شکایت به دیوان دادگستری بین المللی و سازمان ملل، عالوه به اعتراض به این 
ترورهای کور، اقدام جدی و قاطعی داشــته باشد. در این ماجرا قطعا افکار عمومی  
جهان، خشــونت، ترور و حذف را محکوم می کند لذا باید افراد و گروههای مدنی 
در سراسر جهان را نسبت به این موضوع حساس کرد و جهانیان را از مظلومیت و 

محرومیت مردم ایران آگاه ساخت.
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