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پایان دیپلماسی و شروع جنگ نزدیک است؟
محســن فخری زاده، یک مقام کلیدی هسته ای ایران، در تهران ترور شد. 
در زمان نگارش این مطلب هنوز عامالن ترور به طور دقیق شناســایی نشده 
اند، اما به نظر می رســد اسرائیل که در گذشته چندین دانشمندان هسته ای 
ایــران را ترور کرده و تاپیش از این نتوانســته بوده بــه فخری زاده که تحت 

محافظت شدید قرار داشت برسد، مقصر بوده است.
به گزارش  دیپلماســی ایرانی، ریسپانســیبل اســتیت کرفت در گزارشی 
نوشــت که برخی گزارش های ایرانی مبنی بر این هستند که حمله، انتحاری 
بوده اســت و این ادعا، احتمال انجام عملیات اســرائیلی را کاهش می دهد؛ با 
این حال، ســوراخ های گلوله در خودروی فخری زاده در این مســاله شــبهه 
ایجاد می کنند. در همین حال، اســرائیل در گذشــته برای انجام حمالت در 
ایران از ماموران )گروهک تروریســتی( مجاهدین خلقکه به تازگی از فهرست 
سازمان های تروریســتی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شده، استفاده کرده 
اســت. گروهک تروریســتی مجاهدین خلق اولین گروهی بــود که ترورهای 

انتحاری را به ایران وارد کرد.
اســرائیل به چند دلیــل مظنون اصلی این ترور اســت: تخصص و توانایی 

چنین کاری را دارد؛ پیشتر هم این کار را انجام داده است؛ انگیزه دارد.
بســیار بعید است که اســرائیل بدون دریافت چراغ ســبز از دولت دونالد 
ترامپ این ترور را انجام داده باشــد، اما این احتمال هم وجود دارد که ایاالت 
متحده نقشی مستقیم در این عملیات ایفا کرده باشد. طبق برخی گزارش ها، 
دولت ترامپ در ســال گذشته چندین عملیات خرابکارانه مشترک با اسرائیل 
علیه تاسیســات هســته ای ایران انجام داده و در ترور سردار قاسم سلیمانی 
در خــارج از فرودگاه بغداد در ژانویه گذشــته تا حدی به اطالعات اســرائیل 
اعتماد کرده اســت. در اوایل این ماه هم گفته شد که ترامپ از احتمال حمله 
به ایران با مشــاوران ارشد امنیت ملی خود سخن گفته و همین هفته گذشته 
هم مایک پومپئو، وزیر امور خارجه و برجســته ترین شاهین مخالف ایران در 
دولت ترامپ، با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل، و رهبران کشورهای 
مخالف ایران در خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی 

دیدار کرده است.
به هر حال، در شــرایط کنونی انجام حمالت در ایران برای اسرائیل معایب 
اندکی دارد. ممکن اســت ایران با ابراز خشــم خود و حملــه، یک درگیری 
گســترده تر ایجاد کند و ایاالت متحده را نیز به آن بکشاند که همان مواجهه 
نظامی آمریکا و ایران می شــود که نتانیاهو از مدت ها پیش به دنبال آن بوده 

است. 
اگر ایران خویشــتن داری پیشــه کند و منتظر توافق با رئیس جمهوری 
منتخب جو بایدن بماند، بعید اســت کــه دولت ترامپ یک هزینه دیگر را در 
پی تحریک های اســرائیلی به ایاالت متحده تحمیــل کند. اما در هر صورت، 
ترور دانشمند هسته ای )و احتمال حمالت آتی( می تواند موضع گیری ایران 
و تالش های گروه بایدن را برای احیای دیپلماســی را دشوار و پیچیده کند و 

این، به نفع نتانیاهو است.
در واقع، اگر اســرائیل در ترورهای جدید در ایران دســت داشــته باشد، 
احتمال موافقت ایران با مذاکرات پســا برجام درباره موشــک ها و سایر موارد 
کاهش می یابد. دولت باراک اوباما ترورهای پیشــین اســرائیل را محکوم کرد 
دقیقا به این دلیل که می دانست این ترورها تاثیری در پیشروی برنامه هسته 
ای ایران نخواهند داشــت و تنها هر تالشــی برای مذاکره بر سر توافقی برای 

جلوگیری از این پیشروی را مختل می کنند.
اگر اســرائیل مسئول این ترور باشد و دولت ترامپ هم به آن رضایت داده 
باشد، و با در نظر گرفتن تحریک های بیشتر اسرائیلی می توان گفت که اکنون 
تا دو ماه آینده در وضعیتی به شدت خطرناک قرار داریم و این امر به ویژه اگر 
بایدن و گروه سیاست خارجی او نتوانند با ایران ارتباط برقرار کنند و اسرائیل 

هم به حمالت خود در داخل ایران ادامه دهد، هزینه گزافی خواهد داشت.
به همین ترتیب، آمریکا باید خود را برای مراسم تحلیفی پر دردسر یا حتی 
معوق آماده کند. اگر معلوم شــود که اسرائیل پشت این ترور بوده، هیچ شکی 
نیســت که نتانیاهو می خواسته ایاالت متحده را به یک جنگ بی پایان دیگر 

در خاورمیانه بکشاند.
همچنین، الزم است مردم آمریکا یک الگوی گسترده تر را مورد توجه قرار 
دهند. از حدود ســال های 2002 تا 2012، اســرائیل ایاالت متحده را تحت 
فشــار قرار داد تا به برنامه هســته ای ایران بپردازد. در آن دوره، واشنگتن به 
طور اجباری تحریم های شــدیدتری علیه تهران وضع و بارها به اقدام نظامی 
تهدید کرد. اما وقتی ایران به طور سیستماتیک توانایی هسته ای خود را ارتقا 
داد، این تالش ها ناکام ماند. ســپس، از سال 2012 تا 2015، ایاالت متحده 
دیپلماســی واقعی را همراه با بریتانیا، فرانســه، آلمان، روسیه و چین امتحان 
کرد که در برجام به اوج خود رســید؛ توافقی که گســترده ترین برنامه منع 
گسترش ســالح های هسته ای مذاکره شــده تا کنون به شمار می رود و به 
موجب آن، ایران توافق کرده برنامه هســته ای خود را به شدت مهار کند. اما 
به رغم این مســاله، اســرائیل باز هم با توافق هسته ای مخالفت کرد و دولت 
ترامپ را برای پایان دادن به مشارکت ایاالت متحده در توافق در سال 2018 
و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران به عنوان بخشــی از کارزار اعمال فشــار 

حداکثر تحت فشار قرار داد. 
به طور قابل پیش بینی، تشــدید تنش هــا از آن زمان تاکنون بارها ایاالت 
متحــده و ایران را تا نزدیکی جنگ برده اســت. اما جنگی که بســیاری در 
اســرائیل و ایاالت متحده به دنبال آن بودند، هنوز در نگرفته است. بایدن در 
انتخابات ترامپ را شکست داده و آنهایی که به ویژه در اسرائیل خواهان جنگ 
هســتند، احتماال اینطور نتیجه گرفته اند که فرصت آنها رو به پایان است. در 
همین حال، اســرائیل در حال هماهنگی با آمریکا، عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی برای تشدید تحریم های جدید است که هیچ هدفی غیر از نابود 

کردن فرصت بایدن برای شروع مجدد دیپلماسی با ایران ندارند.
اگر اســرائیل پشت ترور دانشمند فخری زاده باشد، که احتمال آن زیاد به 
نظر می رسد، این مســاله نشان می دهد که نتانیاهو آنقدر احساس جسارت 
می کند که بدون هیچ مجازاتی روســای جمهوری دموکرات ایاالت متحده را 

تضعیف کند و ایاالت متحده را به جنگ بکشاند.
مشــارکت های اســتراتژیک ایاالت متحــده باید برای این کشــور امنیت 
بیشــتری ایجــاد کنند؛ امــا این مســاله در رابطه با بســیاری از شــرکای 
آن در سراســر جهان صدق نمی کنــد و این روند تغییــر نخواهد کرد مگر 
 آنکه ایــاالت متحده تصمیم بگیرد بــه هژمونی نظامی خــود در خاورمیانه

 پایان دهد.

ویژه

تله گذاری رژیم صهیونیستی 
اعزام دو بمب افکن استراتژیک ب52 از داکوتای شمالی به جنوب خلیج فارس 
و حضور همزمان مایک پمپئو و بنیامین نتانیاهو در عربستان سعودی، گمانه زنی ها 
درباره احتمال درگیری نظامی جمهوری اســالمی ایــران و ایاالت متحده را در 

روزهای پایانی دولت ترامپ داغ کرد.
به گزارش »انتخاب«، یورونیوز در ادامه نوشت که چند روز بعد این گمانه زنی ها 
با اعالم مقام های رسمی اسرائیل مبنی بر آماده باش ارتش این کشور در پیوند با 
حمله احتمالی ایاالت متحده به ایران یا نیروهای مورد حمایت جمهوری اسالمی 
در منطقــه دوچندان شــد. اما حوادث روزهای اخیر فراتــر از گزارش فالن نهاد 
اطالعاتی یا گفته های »منابع آگاه« به رسانه با سرعت زیادی از روند معمول فراتر 
رفت: حمله موشــکی انصاراهلل یمن به یک پاالیشگاه آرامکو در غرب عربستان، 
بمباران هــای نه چندان غیرمعمول نیروهای تحت حمایت ایران در دیرالزور و در 
نهایت ترور محسن فخری زاده در روز روشن در دماوند پرسش های پرشماری را 
در برابر ناظران بحران های بی پایان خاورمیانه قرار می دهد. مقام های ایرانی از جمله 
محمد جواد ظریف، اسرائیل را مســئول آخرین ترور دانشمند هسته ای معرفی 
کرده و وعده انتقام سخت داده  اند. مساله اصلی اینجا است که آیا اسرائیل، به عنوان 
یکی از قطعات اصلی پــازل »تصعیف« نقش منطقه ای ایران تالش می کند تا با 
تحریک این کشور به واکنش تند، تهران و واشنگتن را در واپسین روزهای حضور 
دونالد ترامپ در کاخ سفید به یک رویارویی نظامی بکشاند؟ آیا چنین برنامه ای با 
آگاهی ایاالت متحده و نومتحدان عرب اسرائیل، ازجمله عربستان سعودی به پیش 
می رود؟ و اینکه آیا ایران در آســتانه تفویض قدرت در کاخ سفید خود را درگیر 
یک مخاصمه نظامی، به طرفیت احتمالی ایاالت متحده خواهد کرد؟ دونالد ترامپ 
در ادامه سیاست باراک اوباما تالش کرد تا پای سربازان آمریکایی را از جنگ های 
پرهزینه و بی حاصل در خاورمیانه کوتاه کند. سیاست »آمریکا مقدم است« دونالد 
ترامپ، با فاصله گرفتن از نقش محوری تاریخی این کشور از زمان جنگ جهانی 
دوم به بعد، ایاالت متحده را در نظام جهانی »منزوی« کرد. شــاید ترور قاســم 
سلیمانی در فرودگاه بغداد و اتخاذ سیاست فشار حداکثری در برابر ایران، استثنایی 

بر قاعده رویکرد بین المللی دولت ترامپ بود.

پولیتیک

پیربرناش:  الهــه  سیاســی-  گروه 
»محسن فخری زاده« رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع روز جمعه در عملیاتی 
تروریســتی به شــهادت رســید. این اقدام 
واکنش های گســترده ای از ســوی مقامات و 

رسانه های خارجی به دنبال داشت.
به گزارش ایســنا، بعــد ازظهر روز جمعه 
عناصر تروریست مسلح خودرو حامل محسن 
فخری زاده رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند. در جریان 
درگیری تیم حفاظت ایشــان با تروریست ها 
محسن فخری زاده به شــدت مجروح شد و 
بیمارستان منتقل گردید. متاسفانه تالش تیم 
پزشــکی برای احیاء ایشان موفق نبود و این 
مدیر خدوم و دانشــمند پس از سالها تالش 
و مجاهدت به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. 
این اقدام جنایتکارانه واکنش های بین المللی 

زیادی به همراه داشت.
بر اســاس این گزارش، در همان ســاعات 
اولیه انتشــار خبر ترور شهید محسن فخری 
زاده، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
در صفحه توییتر خــود پیام توییتری صفحه 
روزنامه نیویورک تایمز را در این باره بازنشــر 

داد.
نیویورک تایمــز در این بــاره در صفحه 
توییترش با مطرح کردن ادعاهایی نوشــت: 
رســانه های داخلی ایران گــزارش دادند که 
دانشمند ارشد هسته ای این کشور در شمال 
ایران مورد هدف یک تیراندازی مرگ بار قرار 
گرفت. او به عنوان جریان پشــت پرده برنامه 
تسلی نیویورک تایمز در گزارشی در این باره 
نوشت: مطابق با ارزیابی های اطالعاتی آمریکا 
و »اسناد هسته ای« که اســراییل ادعا کرده 
آنها را دزدیده اســت، محسن فخری زاده 5۹ 
ســاله نیروی محرک برای ایران محســوب 

می شده است.
نیویورک تایمز در این گزارش به نقل از ۳ 
مقام امنیتی مدعی شد که رژیم صهیونیستی 

پشت پرده ترور دانشمند ایرانی بوده است.
در ایــن گزارش آمده اســت: مشــخص 
نیســت که آمریکا تا چه حد بــا جزئیات از 
ایــن عملیات با خبر بوده اســت اما دو طرف 
نزدیک ترین متحدان هســتند و مدت هاست 
 کــه تبــادالت اطالعاتی در خصــوص ایران

 داشته اند.
این روزنامه آمریکایی همچنین تاکید کرد: 
کاخ سفید از اظهارنظر در این باره خودداری 

کرده است.
 در پــی آن شــبکه اســکای نیــوز در 
گزارشی نوشت: محســن فخری زاده یکی از 
برترین دانشــمندان ایران بــود. وی در میان 
دســتگاه های اطالعاتــی دشــمنان ایران از 
جمله ایاالت متحده و اســرائیل نیز شناخته 
شده بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در میان سخنانش در خصوص 
تهدیــد ایران به عنوان یک قدرت هســته ای 
درحال خیزش به فخزی زاده اشاره کرده بود. 
وی در کنفرانسی خبری در سال 2018 گفته 

بود »نام وی را به خاطر بسپارید«.
در ادامه گزارش با اشــاره به ترور ســردار 
ســلیمانی آمده اســت که در ترور ســردار 
ســلیمانی، آمریکا به دنبــال آن چه متوقف 
کردن و یا کند کردن دخالت های بدخواهانه 
ایران در خاورمیانه خوانده شــده، بوده است ، 
انگیزه آشــکار ترور محســن فخری زاده کند 
کردن برنامه اشــاعه هســته ای ایران خوانده 

شده است.
این رسانه با اشاره به اینکه ترور فخری زاده 
ابعاد سیاسی دارد، نوشت:  هم اسرائیل و هم 
آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ به طور 
مداوم به تهدید رو به رشــد از ســوی ایران 
اشــاره کرده بودند. ترامپ از توافق هسته ای 
اوباما خارج شــد اما موفق به جایگزین کردن 
آن با چیزی نشــده اســت . نگرانی نتانیاهو و 
ترامپ تالش دولت بایدن بــرای احیای این 
توافق اســت. با ترور این دانشمند  کار بایدن 
بــرای احیای توافق هســته ای را دشــوارتر 

می کنند.
هفته گذشــته ترامپ خواســتار دریافت 
گزینه هــای نظامی برای ضربــه زدن به یک 
ســایت هســته ای ایرانی شــده بود.  وی در 
انتهــا تصمیم گرفــت که اقدامــی نکند اما 
گمانه زنی هایــی وجود داشــت که دولت وی 
و اســرائیل از چندماه پایانی برای ضربه زدن 
به ایران و کند کردن برنامه های هسته ای اش 
استفاده می کنند.تمام محسابات بر این است 
که ایران پیش از  کنار رفتن ترامپ پاســخی 
نمی دهد. تاکنون آمریکا مســئولیت اتفاق را 
برعهده نگرفته اســت و ممکن است برعهده 
نیز نگیرد.باور عمومی بر این است که اسرائیل 
پشــت پرده ترور دانشمندان هسته ای ایرانی 
در دهه گذشته بوده اســت اما هیچ وقت به 
این موضــوع اقرار نکرده اســت.ایران متعهد 
شــده کــه از عاملین این حمله تروریســتی 

انتقام بگیرد.
یک  توییتــری  پیــام  ترامــپ همچنین 
خبرنگار به نام یوســی ِملمــان را در این باره 
بازنشر داد که با مطرح کردن ادعاهایی گفته 
بود: طبــق خبرهای داخل ایران،  محســن 
فخری زاده در دماوند،  شرق تهران ترور شده 
است.  او سرپرست برنامه مخفی نظامی ایران 
بود و ســال ها تحت تعقیب موساد بود. مرگ 
او یــک ضربه بزرگ روانــی و حرفه ای برای 

ایران است.
بعد از آن خبرگــزاری رویترز گزارش داد 
که وزارت دفاع آمریکا و دفتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیســتی از اظهار نظر درباره ترور 

محسن فخری زاده خودداری کرده اند.
 یک مقام دفتر بنیامین نتانیاهو نخســت 
وزیر رژیم صهیونیســتی در پی ترور محسن 
فخری زاده دانشــمند هســته ای  کشورمان 

در دماونــد گفــت که دفتر نخســت وزیری 
رژیم صهیونیســتی در این باره اظهار نظری 

نمی کند.
همچنین پنتاگون نیز از اظهار نظر در این 
باره خودداری کرد. گویا سیا )آژانس اطالعات 
مرکزی آمریکا( از اظهارنظر در خصوص ترور 
مهدی فخــری زاده،  امتناع کــرده و در این 

خصوص پاسخی نداده است.
اعتراف غیر مستقیم تل آویو

شبکه لبنانی المیادین در گزارش دیگری 
به نقل از رســانه های صهیونیستی اعالم کرد 
که برخی طرف ها در سازمان اطالعات آمریکا 
می گویند که اســرائیل پشــت عملیات ترور 
محســن فخری زاده قرار دارد. این رســانه ها 
اعــالم کردند کــه از توئیت دونالــد ترامپ 
می تــوان فهمید که عملیات ترور فخری زاده 
یک اقدام مشترک آمریکایی-اسرائیلی است.

 شــبکه المیادین نوشــت که رسانه های 
نتانیاهو،  بنیامین  از  اظهاراتی  صهیونیســتی 
نخســت وزیر این رژیم را بازنشر داده اند که 
اشاره تلویحی به دســت داشتن اسرائیل در 
ترور محســن فخری زاده، دانشــمند ایرانی 

دارد.
 بنا به اعالم رسانه های اسراییلی، نتانیاهو 
گفته اســت که »این هفتــه کارهای زیادی 
انجام دادم امــا نمی توانم در مورد همه آن ها 

صحبت کنم.«
 از ســوی دیگر، یوسی کوبرفسر، مدیرکل 
سابق وزارت امور راهبردی رژیم صهیونیستی 
گفت که فخری زاده، ســلیمانی برنامه هسته 
ای ایران بود. وی همچنیــن تاکید کرد  که 
چنین اقدامی را تنها اســرائیل و آمریکا می 

تواند انجام دهد.
همچنین امیر بوحبوت، کارشناس سیاسی 
آحارانوت گفت:  یدیعوت  پایگاه صهیونیستی 
زمانی که یک شــخصیت برجسته در پروژه 
هســته ای ایران را تــرور می کنند، معادالت 
را برهــم می زنند و نظام جدیــدی را ایجاد 

می کنند.
وی گفــت که فخــری زاده کارشــناس 
پروژه هســته ای بود و در پروژه موشک های 

بالستیک نیز خبره بود.
همچنین مارک دوبوویتز، مدیر اندیشکده 
بنیــاد دفاع از دموکراســی ها کــه یک البی 
قدرتمند صهیونیســتی در آمریکا به شــمار 
می آید و همواره مواضع به شــدت ضد ایرانی 
دارد با انتشــار رشــته توئیت هایــی به ترور 
محســن فخری زاده دانشمند برجسته ایرانی 
واکنش نشــان داد و به اقدامــات خصمانه و 
تروریســتی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 

کشورمان اذعان کرد.
وی در حســاب کاربری خــود در توئیتر 
نوشــت: درحالیکه تقریبا دو ماه تا روی کار 
بایدن )رئیس جمهور منتخب آمریکا(  آمدن 
زمان باقی اســت، آمریکا و اســرائیل فرصت 
زیادی دارند تا آســیب سختی به نظام ایران 
وارد و اهرم فشــاری برای دولت بایدن ایجاد 

کنند.
عملیات پیچیده اطالعاتی عملیاتی 

روزنامــه فرامنطقه ای رای الیــوم نیز در 
رابطه با عملیات ترور شــهید محسن فخری 
زاده با اشــاره به اینکه این عملیات یک نفوذ 
امنیتی بزرگ به شــمار می رود نوشت: انجام 
این عملیات توســط یک گروه آموزش دیده 
بوده اســت که به صورت مستقیم خودروی 
مهم ترین شــخص ایرانی در زمینه گسترش 
قــدرت دفاعی و موشــکی در وزارت دفاع را 
مورد هجوم قرار داد و وارد درگیری مسلحانه 
شد. گروه ترور دانشمند ایرانی عمدتاً به بیش 
از یک دســتگاه اطالعاتی وابسته است که در 
راس آنها سیا و موساد قرار دارد زیرا این نوع 
عملیات یک عملیات مشترک و پیچیده است 
که نیاز به برنامه ریزی و جمع آوری اطالعات 
و فناوری باال وهمچنین سیستم های نظارتی، 

اتاق هماهنگــی و پیگیری منظم و ارتباطات 
دارد.

ایــن روزنامــه عربی چاپ لندن نوشــت: 
ســختی عملیات در این اســت که جمهوری 
اسالمی ایران بعد از ترور برخی شخصیت های 
هســته ای طی ســال های گذشــته، تدابیر 
امنیتی زیادی برای محافظت از دانشــمندان 
هسته ای و موشکی خود اتخاذ کرده است اما 
دشمنان ایران توانستند بار دیگر یک عملیات 
امنیتی علیه شخصیت های حساس این کشور 
انجام دهند. بی شــک رژیم صهیونیســتی با 
مشــارکت ســازمان اطالعات آمریکا تصمیم 
به ترور محسن فخری زاده جهت ضربه زدن 
به تالش های ایران در زمینه دفاع موشــکی 
وتوســعه تحقیقــات علمی نظامــی و برنامه 
هســته ای این کشــور گرفته بود اما به نظر 
می رسد که ایران نیز در جهت های مختلف به 

این جنایت واکنش نشان دهد.
آماده باش سفارتخانه های 

صهیونیستی
خبرگــزاری رویترز به نقل از یک رســانه 
صهیونیستیاعالم کرد، رژیم صهیونیستی پس 
از ترور محسن فخری زاده دانشمند برجسته 
ایرانــی در یک اقــدام تروریســتی و تهدید 
مقامات ایران برای پاسخ به این اقدام، تمامی 
سفارت خانه های خود در سراسر جهان را به 

حالت آماده باش درآورده است.
وزارت  گــزارش، ســخنگوی  ایــن  بنابر 
امورخارجه رژیم صهیونیســتی در واکنش به 
این خبــر گفت که ایــن وزارت خانه درباره 
مســائل امنیتی مربوط بــه کارکنانش اظهار 

نظری نمی کند.
وزیر خارجه کشورمان در توییتی با اشاره 
به ترور دانشــمند کشورمان در دماوند  گفت 
: تروریســت ها یک دانشمند برجسته ایران را 
ترور  کردند. این بزدلی - که نشانه های جدی 
از نقش اسراییل در آن دیده می شود - نشانگر 
جنگ طلبی از ســر اســتیصال مرتکبین این 

اقدام است.
وی خاطــر نشــان کــرد: ایــران جامعه 
بین المللــی - خصوصا اتحادیــه اروپا - را به 
پایان دادن اســتانداردهای دوگانه شــرم آور 
خــود و محکوم کردن این عمل تروریســتی 

دولتی فرامی خواند.
موضع اتحادیه اروپایی

سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به اقدام 
تروریســتی در به شهادت رســاندن محسن 
فخری زاده، دانشــمند برجسته کشورمان در 
زمینه دفاعی و هســته ای بیانیه ای منتشــر 

کرد.
بنابر گزارش پایگاه اطالع رســانی اتحادیه 
اروپا، در این بیانیه با اشاره به ترور فخری زاده 
آمده اســت: یک مقام دولتی ایران و تعدادی 
غیرنظامی در یک ســری حمالت وحشــیانه 
جان خود را از دســت داده اند. این یک اقدام 
مجرمانه و بر خالف اصول حقوق بشــر است 
که اتحادیه اروپــا از آنها حمایت می کند. در 
ادامه این بیانیه تصریح شده است که نماینده 
عالــی اتحادیه اروپا به اعضای خانواده افرادی 
که در این اقدام جان خود را از دست داده اند، 
تسلیت می گوید و برای کسانی که احتماال در 
این حادثه مجروح شــده اند، آرزوی سالمتی 

کامل دارد.
همچنین در این بیانیه آمده اســت که در 
چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری مهم 
اســت که تمام طرف ها خونســردی خود را 
حفــظ کنند و از هر گونه درگیری که به نفع 

هیچ کس نخواهد بود، پرهیز کنند.
حمله پیش دستانه به دیپلماسی

در این راســتا،کارل بیلت نخســت وزیر 
پیشین ســوئد و  رئیس اندیشــکده شورای 
روابــط خارجــی اروپا در صفحــه توییترش 
نوشت: دور از ذهن نیست که این ترور انجام 
شــده بخشــی از تالش ها برای جلوگیری از 

دولــت جــو بایدن]رئیس جمهــور منتخب 
آمریــکا[ در احیای دیپلماســی بــا ایران و 

بازگشت به توافق هسته ای باشد. 
او در ادامــه در واکنش بــه پیام توییتری 
دیگــری در این باره اظهار کرد: تا حد زیادی 
غیرمحتمل است که این رخداد امروز اتفاقی 
بوده باشــد.  بیشــتر احتمال دارد که محل 
شناســایی شــده بود و یک تصمیم سیاسی 
برای به قتل رســاندن امروز او گرفته شــده 

است.
همچنین مارک فیتز پاتریک، معاون وزیر 
امور خارجه پیشین آمریکا دراظهارنطری در 
این بــاره در صفحه توییترش نوشــت: دلیل 
ترور فخری زاده ممانعت از پتانســیل جنگی 
ایران نبود،  بلکه هدف ممانعت از دیپلماسی 

را در بر داشت داشت. 
او همچنین در واکنــش به پیام توییتری 
کتربر دیگری که با اشــاره به این ترور مدعی 
شــده بود فخری زاده  »معمار برنامه هسته 
ای نظامــی ایران«  بوده اســت،  گفت: این 
اتفاق بزرگی اســت اما برنامه هسته ای ایران 
مدت هاست از آن موقعیتی که به افراد وابسته 

بود گذر کرده است. 
» جان برنان«، رئیس پیشین سیا )آژانس 
اطالعات مرکزی آمریکا( در توییتی با اشــاره 
به ترور محسن فخری زاده، نوشت: این اقدامی 
مجرمانه و به شدت بی پروایانه بوده است. این 
خطر تالفی جویی مرگبــار و دور جدیدی از 
درگیری های منطقه ای را ایجاد می کند. این 
خرد سران ایرانی را نشان می دهد که منتظر 
بازگشــت رهبری آمریکایی مســئولیت پذیر 
بــه صحن جهانــی بماننــد و در برابر تمایل 
شدید برای پاسخ دهی به خطاکاران احتمالی 

مقاومت کنند. 
وی در توییــت دیگــری نوشــت: مــن 
نمی دانم کــه آیا یک دولــت خارجی مجوز 
قتــل فخری زاده را صادر و یا آن را اجرا کرده 
است یا نه. چنین اقدام تروریسم دولتی نقض 
شــنیع قوانین بین المللی محسوب می شود و 
دولت های بیشتری را به انجام  حمالت مرگبار 
دیگری علیه مقامات خارجی تشویق می کند. 
این ترورها با حمالت علیه رهبران تروریست 
و عامالن گروه هایی همچون القاعده و داعش 
که کشوری مســتقل نیستند، بسیار متفاوت 
است.  آن ها به عنوان مبارزان نامشروع تحت 
قوانین بین المللی می توانند هدف قرار بگیرند 
تا جلوی حمالت تروریســتی مرگبار گرفته 

شود.
از طرفــی دیگــر، ایلهان عمــر، نماینده 
مســلمان کنگره آمریکا در پی اظهارات جان 
برنان، رئیس ســابق ســیا در خصوص ترور 
دانشمند برجســته ایرانی در توییتی نوشت: 
صحبــت کــردن در خصوص نقــض قوانین 
بین الملل مســئله ای حزبی نیســت و طرف 
ایران را گرفتن نیز محســوب نمی شود. این 
مسئله به تعادل و نکشاندن جهان به اوضاعی 
آشفته تر از آنچه که در آن قرار داریم مرتبط 

می شود.
» کریــس مورفــی«، ســناتور دموکرات 
آمریکایی در توییتی نوشــت: اگر هدف اصلی 
قتل محســن فخری زاده دشوارتر کردن آغاز 
مجدد توافق هســته ای ایران بوده است، پس 
ایــن قتل آمریکا، اســرائیل و جهان را امن تر 

نخواهد کرد.
بن رودز، مشــاور امنیت ملــی آمریکا در 
زمان دولت باراک اوباما نیز به ترور  محســن 
فخری زاده واکنش نشــان داد. وی در پیامی 
توییتری نوشــت: این یک اقدام تکان دهنده 
با هــدف کارشــکنی  در دیپلماســی میان 
دولــت بعدی آمریکا و ایران اســت. وقت آن 
 رسیده اســت این گســترش تنش پیوسته 

متوقف شود. 
از ســوی دیگر، اگنس کاالمار، گزارشــگر 
ویژه سازمان ملل  در صفحه توییترش نوشت:  

درباره جریانات  بســیاری  هنوز ســوال های 
کشتن محســن فخری زاده،  دانشمند ارشد 
ایران وجــود دارد.  هنوز هیچ عامل دولتی یا 
غیردولتی مســئولیت آن را بر عهده نگرفته 
اند. اما به یاد داشته باشیم که یک قتل هدف 
دار بــرون مرزی و با یک درگیری مســلحانه 
تخطی از حقوق بشــر بین المللی است که با 
زور جان کســی را گرفتــن را منع می کند 
و تخطی از منشــور ســازمان ملل است که 
اعمــال زور برون مرزی در مواقع صلح را منع 
می کند. کشورهایی که به اقداماتی خصومت 
آمیز مبادرت کنند و به گرفتن جان کســی 
منجر شــود،  به صورت بالفعل تعهداتشــان 
در معاهده ها را نقض کرده اند. کشــورهایی 
که نمی توانند اقداماتی مســئوالنه برای حل 
کردن مناقشه های بین المللی شان از طریق 
صلح آمیز انجام دهند، نمی توانند به تعهدات 
مثبت شان برای اطمینان حاصل کردن از حق 

زندگی پایبند باشند.
انتقاد گروه های مقاومت

از ســوی دیگر فرماندهی کل جبهه خلق 
برای آزادی فلســطین اعالم کرد که برخالف 
توهم رهبران تروریســت صهیونیستی، ترور 
محســن فخــری زاده توانایی هــای ایران را 

تضعیف نمی کند.
 همچنیــن جنبش مجاهدین فلســطین 
نیز اعــالم کرد که طریقه تــرور فخری زاده 
 انگشت اتهام را به سوی دشمن صهیونیستی

 می برد.
این جنبــش تاکید کرد که ترور شــهید 
فخــری زاده در چارچوب از بین بردن عناصر 

قدرت بشری امت اسالمی انجام شد.
جنبش مجاهدین فلسطین همچنین اعالم 
کرد که سیاســت ترور نخبه ها و علمای امت 
اســالمی برای تســلیم آزادگان و مجاهدان 
موفق نخواهد شــد و مرحلــه کنونی نیازمند 
همبستگی و اتحاد بیشتر میان محور مقاومت 

است.
 دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن نیز در 
بیانیه ای ترور محســن فخری زاده، دانشمند 

برجسته کشورمان را تسلیت گفتند.
در ایــن بیانیه آمده اســت کــه انصاراهلل 
یمن بر حق تهران در پاســخ به تمام طراحی 
کننــدگان و اجرا کنندگان این جنایت تاکید 

می کند.
انصاراهلل یمن اعالم کــرد که جنایت های 
تــرور دانشــمندان بزرگی در ســطح فخری 
زاده، در راســتای تالش دشمنان برای از بین 
بردن نخبه های علمی امت اســالمی است تا 
در انحصار خودشــان بمانند اما به خواســت 

خداوند، ناکام خواهند ماند.
از سوی دیگر، »نصر الشمری« سخنگوی 
مقاومت اسالمی نَُجباء شهادت دکتر »محسن 
فخــری زاده« را به رهبر معظم انقالب، دولت 
جمهوری اسالمی و ملت ایران تسلیت گفت.

 الشمری در پیامی توئیتری، ترور دانشمند 
برجســته ایرانی را محکــوم و آن را اقدامی 

»بزدالنه« توصیف کرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه »باور داریم ایران 
اسالمی با ادامه ایســتادگی، مقتدرانه پیروز 
خواهد شد« افزود: این کشور به واسطه عقیده 
محمدی و حسینی که بر پایه الهام از شهادت 
استوار است، ظالمان و مستکبران را شکست 

خواهد داد.
جنبــش حمــاس در بیانیــه ای جنایت 
ترور محســن فخری زاده، دانشمند برجسته 
ایرانی را محکــوم کرد.جنبش حماس اعالم 
کرد کــه هــدف از این جنایــت محرومیت 
جمهوری اســالمی و امت اســالم از داشتن 
قدرتمنــد و  علمــی  پیشــرفت   ابزارهــای 

 شدن است.
همزمــان بــا آن جنبش جهاد اســالمی 
فلسطین ترور دانشــمند هسته ای برجسته 

کشورمان را به شدت محکوم کرد.
ایــن جنبش اعالم کرد که هــدف از این 
اقدام تروریســتی هدف قــرار دادن پایه های 
نهضت و پیشرفت علمی جهان اسالم به ویژه 

جمهوری اسالمی ایران است.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل  
لبنان در گفت وگو با شــبکه المنار گفت که 
شــهادت محســن فخری زاده به دست افراد 
مورد حمایــت آمریکا و اســرائیل را به امام 
خامنه ای، وزارت دفاع ایران، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و ملت ایران تسلیت می گویم 
و ایــن اقدام جزئــی از جنگ علیــه ایران و 

منطقه و فلسطین است.
شــیخ نعیم قاسم گفت که حزب اهلل لبنان 
این جنایت را محکوم می کند و معتقد اســت 
که پاســخ به این اقدام به دســت طرف های 
ذیربط در ایران انجام خواهد شــد. شــهادت 
عنوان شــرافت و کرامت است و ترورها ما را 

نمی لرزاند.
بعــد از آن حــزب اهلل لبنــان در بیانیه ای 
شــهادت محســن فخــری زاده، دانشــمند 
برجســته ایرانی را به رهبــری، ملت ایران و 

خانواده وی تسلیت گفت.
در بیانیــه حزب اهلل آمده اســت: با تمام 
قدرت در کنار جمهوری اسالمی ایران و ملت 
مجاهــد و فداکار آن در مقابلــه با تهدیدات 
و توطئه هــای خارجی  و همچنیــن مقابله 
با ائتالف جدید رژیم صهیونیســتی و برخی 
کشــورهای منطقه خواهیم ایستاد.ما بر این 
باوریم که جمهوری اسالمی ایران به خواست 
خداوند قادر به مقابله با تمامی این خطرات، 
شناســایی جنایت کاران و قطع دستی است 
که به سوی علما و دانشمندان این کشور دراز 

شود.
حزب اهلل همچنین تاکیــد کرد که ایران 
توانایی مقابله با تروریسم دولتی توسط رژیم 
اشغالگر صهیونیســتی و حامیان سیاسی آن 

را دارد.

ترور شهید »فخری زاده« در صدر خبرهای جهان جای گرفت

رد پای جنون مشترک نتانیاهو و ترامپ در ترور آبسرد
سفارتخانه های رژیم صهیونیستی به حالت آماده باش در آمدند

»حمید بعیدی نژاد« ســفیر کشورمان در لندن در پی ترور محسن 
فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان در پیامی توییتری نوشت: ترور 
دکتر فخری زاده به عنوان یک دانشــمند متعهد نقض آشــکار قوانین 

بین المللی همچنین ارزش ها و عرف های حقوق بشر است.
او در ادامه نوشــت: از دولت انگلیس انتظار داریم به طور بی قید و 

شرط این جنایت و عمل تحریک آمیز را محکوم کند. 
در همین حال، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در 
پیامی توییتری به زبان چینی درباره ترور روز گذشــته شهید محسن 

فخری زاده داشــنمند برجســته کشورمان نوشــت: تروریست ها یک 
دانشــمند برجسته ایرانی دیگر را ترور کردند. یک ترور بزدالنه چالشی 
آشــکار برای قوانین و مقررات بین المللی بوده و اصول حقوق بشــری 
و اخالقی را نقض می کند. جامعه جهانی مســئول جلوگیری از چنین 
اقداماتی اســت.  ظریف افزود: ایران همــواره برای حفظ صلح و ثبات 
منطقه و جهان در خط مقدم مبارزه با تروریســم بوده است. از جامعه 
جهانی می خواهیم تروریســم دولتــی را محکوم کــرده همچنین با 
ماجراجویی ای که تنش های منطقه ای را تشدید می کند،  مقابله کند.

بعیدی نژاد: 

ترور فخری زاده نقض قوانین بین المللی است


