
هشدار سفیر ایران در صنعا درباره 
وخامت اوضاع انسانی در یمن

سفیر ایران در صنعا درباره وخامت اوضاع انسانی در 
پی بسته شدن فرودگاه بین المللی صنعا هشدار داد.

حســن ایرلــو در توئیتی به زبان فارســی و عربی 
نوشــت: مردم یمن در اثر بسته بودن فرودگاه بین 
المللی صنعا رنج زیادی میبرند. هزاران بیمار وخیم 
برای درمان نیاز به سفر دارند. هزاران مهاجر مایل 
به بازگشت به وطن و نزد خانوادههای خود هستند. 

وجدان انسان چه زمانی از خواب بیدار میشود؟
جنگندههای ائتالف متجاوز سعودی طی روزهای 
اخیر چندین بــار فرودگاه بینالمللی صنعا را هدف 

حمالت خود قرار داد.
عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی پس از 
ناکامــی در رســیدن به اهداف خــود در یمن، در 
حال تنبیه مردم این کشور و جلوگیری از رسیدن 
اقالم بشردوســتانه بــه زنان و کــودکان نیازمند 
هســتند.نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند در 
صورت ادامــه روند محاصره ظالمانه این کشــور، 
میلیونها یمنی به دلیل عدم دسترســی به خدمات 
بهداشــتی- درمانی و نیز گرسنگی جان خود را از 

دست خواهند داد. فارس 

شمارش معکوس برای اخراج منافقین 
از آلبانی

مشــاور ســابق بایدن پیشــنهاد کرد که گروهک 
تروریستی منافقین از آلبانی اخراج شوند.

دانیل بنعیم کارشــناس، اســتاد دانشگاه و مشاور 
ســابق »جو بایدن« در امور منطقه غرب آســیا و 
شمال آفریقا پیشــنهاد داد که گروهک تروریستی 
منافقیــن از آلبانی اخراج و بــه اتیوپی یا در طول 

سواحل دریای سرخ منتقل شوند.
بنعیم در گفتگــو با مجله آمریکایــی »ژاکوپین« 
با اشــاره به اینکــه خروج دونالد ترامــپ از توافق 
هســتهای، بیاعتمادی ایران از آمریکا را بهشــدت 
افزایــش داد، گفت کــه اگر بایــدن میخواهد به 
مذاکرات با ایران بازگردد، باید امتیازهایی را بدهد 

اما ساختار فشار و تحریم را حفظ کند.
او گفــت: من و دوســتانم معتقدیم کــه یکی از 
ایــن راهکارها کاهش حمایت از گروه تروریســتی 
مجاهدین خلــق در آلبانی و انتقال آنان به اتیوپی 
یا کناره دریای سرخ مانند اریتره است که میتواند 

برای تهران جذاب باشد.
بنعیــم یکی از اعضای ارشــد در مرکز پیشــرفت 
آمریکایی، محقق و پژوهشگر سیاستهای آمریکا در 

خاورمیانه و مدرس مدعو دانشگاه نیویورک است.
نشســتهای  در  آلبانــی  مقامــات   میگویــد:  او 
دوجانبهشــان، نگرانی خود را در قبال فعالیتهای 
غیرقانونی این گروه در تجارت انسان یا مواد مخدر 

و اسلحه ابراز داشتند. صداوسیما 

اخبار گزارش

اخیرا وزیر خارجه سعودی بیشتر از حد و مرز خود در قبال 
ایران گزاف گویی کرده ، کارش به جایی رســیده است که 
در مورد برجام برای ملت ایران تعیین تکلیف می کند، به 
این وزیرخارجه ســعودی  توصیه می کنیم به جای اظهار 
نظر در مورد برجام بهتر است در مورد تجاوزات خود علیه 
مردم بی گناه یمن پاســخگو باشــند وپایش را از گلیمش 

دراز تر نکند
به تازگی وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی شده، ریاض 
با بازگشــت آمریکا به برجام مشکلی ندارد اما باید عوامل 
نگرانی در این خصوص برطرف شــود کــه در مقدمه آن 
ضرورت ممنوعیت دائمی غنیســازی اورانیوم توسط ایران 
اســت. فیصل بن فرحــان در ادامه مدعی شــد: آنچه ما 
امیدواریم این است که با تمام مسایلی که منجر به نگرانی 
از ایرانیها شــده، برخورد شــود که در رأس آن، ضرورت 
ممنوعیت دائم غنیســازی اورانیوم و عدم امکان بازگشت 
ایران به ایــن فعالیتها در اولین لحظهای اســت که میان 

طرفین توافق، اختالف به وجود میآید.
 وی ســپس ادعا کرد، مسأله بازرســی از تأسیسات ایرانی 
نیز باید حل شــود »زیرا ســایتهای نظامی مخفی وجود 
دارد که محدودیتهایی برای بازرســان اعمال میشود؛ الزم 
به ذکر نیســت که توافق ســابق به فعالیتهای خصمانه و 

توسعهطلبانه ایران گریز نزده بود«.
وزیر امــور خارجه عربســتان ســعودی دو روز پیش نیز 
خواســتار مشورت آمریکا با کشورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس در هر توافق هستهای احتمالی با ایران شد. 
خبرگزاری فرانســه به نقــل از فرحان گــزارش کرد که 
وزیر خارجه ســعودی میگوید درباره هر توافق هســتهای 
]احتمالــی[ بین واشــنگتن و تهران، باید با کشــورهای 

]حاشیه[ خلیج ]فارس[ مشورت شود.
مواضع اخیر وزیرخارجه سغعودی درحالی مطرح می شود 
که آنها در جایگاهی نیســتند که بخواهند در مورد برجام 
اظهارز نظر کنند یا برای جمهوری اســالمی ایران تعیین 
تکبیــف کنند، بهتر در برابر رویکــرد متجاوزانه خود علیه 
مردم بی گناه یمن پاســخگو باشــند، حد خود را در برابر 
جمهوری اسالمی ایران بدانند. ناظران سیاسی معتقند که 
دستگاه دیپلماسی کشورمان باید پاسخ اینگونه ماجراجویی 

های سران سعودی را بدهد. 

وزارت خارجه پاســخ مناســبی به اظهارات مداخله 
جویانه عربستان و امارات بدهد

تحلیلگر مســائل غرب آســیا درباره اظهارات وزیر خارجه 
ســعودی در خصوص غنی ســازی در ایران، با بیان اینکه 
کشورهایی که تا چند سال پیش محلی از اعراب در مسائل 
منطقهای و بینالمللی نداشــتند خودشان را صاحب نقش 
میپندارند، گفت: وزارت خارجه باید پاسخ مناسبی به این 

اظهارات مداخله جویانه بدهد.

 ســید رضا صدرالحســینی در گفتوگو با فــارس عنوان 
کرد: متاســفانه اخیرا دخالتهای کشــورهای فرامنطقهای 
در خصوص موضوعات و مســائل مهم کــه به امنیت ملی 
کشور مرتبط میشود، به ویژه در پرونده هستهای، به دیگر 

کشورهای کوچک منطقه نیز سرایت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مشاهده میکنیم برخی از کشورهایی 
که تا چند ســال پیش بــه هیچ عنوان محلــی از اعراب 
در مســائل روابط بینالملل و حتی مســائل منطقهای به 
گونهای که جمهوری اســالمی ایران در آنها نقش داشته، 
نداشــتند، خودشــان را صاحب نقش میپندارند و در این 
رابطه دخالتهایی را به صورت پنهان و آشکار چه از طریق 
مقامات دیپلماتیک و چه از طریق رســانههای خودشــان 

مطرح میکنند.
این تحلیلگر مســائل غرب آســیا بیان کرد: در ایام اخیر 
مشاهده کردیم که عربستان درباره احتمال بازگشت آمریکا 
به برجام شروطی را در مقابل این کشور قرار داد و در رابطه 
بــا احتمال باز مذاکره برجام نیــز اعالم کرد که ما باید در 
این مذاکرات حضور داشــته باشیم. یا از آن خفیفتر شاهد 
دخالت امارات عربی متحده در حوزه مســائل هستهای و 
مذاکرات احتمالی جمهوری اســالمی با کشــورهای مورد 
توافق در برجام بودیم. وی گفت: در ســاعات گذشته هم 
مجددا آقــای فرحان به عنوان وزیر خارجــه در ارتباط با 
مسئله غنی سازی جمهوری اسالمی ایران که باید به صفر 
برســد مطالبی را عنوان کرده که به قول ما ایرانیها پا را از 

گلیمش درازتر کرده است.
صدرالحســینی ادامه داد: به نظر میرسد کشورهای عربی 
منطقه و به ویژه عربســتان با توجه بــه عدم موفقیت در 
طول چهار ساله ریاســت جمهوری ترامپ که شدیدترین 

همکاریها را با آمریکا داشتند، تا جایی که مقام گاو شیرده 
را بــه آنها اهدا کرده بود، تالش میکنند از خالء کنونی در 
ایاالت متحده اســتفاده کنند تا بتوانند با ابراز دخالتهای 
این چنینی که به آن اشــاره شد، در آینده مسائل منطقه 
چــه در حوزه امنیتی و چه در حوزه سیاســی و اقتصادی 

نقش بازی کنند.
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: قطعا و یقینا 
مقامات وزارت خارجه باید پاسخ مناسب را به این کشور و 
کشورهایی که در طول چهار دهه گذشته هیچگونه نقشی 
در تحوالت منطقه نداشــتند و به جز اختالل و حمایت از 
گروهها و جریانات تروریستی کاری صورت ندادند، بدهد. 

وی در عیــن حال عنوان کرد: البته افزایش قدرت و اقتدار 
داخلی و تکیــه بــه توانمندیهای داخلــی در حوزههای 
امنیتی، سیاسی و اقتصادی میتواند آنها را به جای مناسب 
خودشــان که قبال حضور داشتند برگرداند و از دخالتهای 
بی مــورد و بی جایی که در طــول هفتههای اخیر از این 

کشورها شنیدیم، جلوگیری کند.

رژیــم  امــارات،  ســعودی،  چهارگانــه  ســناریوی 
صهیونیستی و آمریکا علیه ایران ر در ایران

یک تحلیلگر مســائل بینالملل میگوید عربستان سعودی، 
امارات، رژیم صهیونیســتی و آمریکا به دنبال این هستند 
که توان غنیســازی ایران را به صفر برســانند و به همین 
خاطر در حال اجرای سناریوی چهارگانه مشترکی در این 

زمینه هستند.
محمدصادق کوشکی در گفتوگو با فارس، گفت: دو کشور 
عربســتان و امارات عربــی متحده برای تامیــن نیازهای 
خودشــان به برق، مجبور بودند ســراغ انرژی هســتهای 

بروند و آمریکا این دو کشــور را مجبور کرد موافقتنامهای 
را بــا آمریکا بپذیرند که براســاس آن به هیچ عنوان حق 

غنیسازی نداشته باشند.
وی اضافه کــرد: در حال حاضر امارات نیــروگاه »براکه« 
خودش را که به کره جنوبی سپرده، تعهد قطعی به آمریکا 
داده که به هیچ عنوان سراغ غنیسازی نرود و بعد از ساخت 
راکتور توسط کرهایها، میلههای سوخت آن نیز توسط کره 
و روســیه تامین شود. از سوی دیگر ســعودیها نیز همین 
تعهد جــدی را به آمریکاییها دادهاند، چون ســعودیها به 
دنبال ایجاد چهار راکتور بزرگ هستهای با ظرفیت حدود 

۶ هزار مگاوات یعنی ۶ برابر نیروگاه اتمی بوشهر هستند.
این اســتاد دانشــگاه بیان کــرد: وقتی این دو کشــور به 
خصوص عربستان سعودی میبینند که مجبورند به آمریکا 
تعهد بدهند که هیچ سطحی از غنیسازی را نداشته باشند، 
بــرای آنها اصال قابل پذیرش نیســت جمهوری اســالمی 
ایران غنیســازی کند. آنها نمیتوانند بپذیرند که ایران در 
درصدهای مختلف توانایی غنیســازی داشته باشد و حتی 
به ســمت ساخت میله سوخت برود و بقیه نیازهایش را از 
طریق غنیسازی بومی تامین کند. به همین خاطر سعودیها 
و اماراتیهــا خیلی به دنبال این هســتند که تعهدی که به 
آمریکا دادند را به ایران تعمیم ببخشند و آمریکاییها چنین 

تعهدی را به ایران تحمیل کنند.
کوشکی ادامه داد: اعتراض ســعودیها به آمریکا این است 
که شــما اعالم کردهاید در غرب آســیا هیچ کشوری حق 
غنی سازی ندارد، حتی متحدان آمریکا، پس چطور ایران 
غنیســازی میکنــد و میخواهد غنیســازی را در ردههای 
متفاوت صلح آمیز هستهای انجام دهد؟ یا ما هم باید حق 
غنیسازی داشته باشــیم، یا ایران نباید این حق را داشته 
باشد. به گفته این تحلیلگر مسائل بینالملل، این دو کشور 
چون به آمریکا تعهد دادهاند به دنبال این هستند که حق 

غنی سازی ایران هم صفر باشد.
وی بــا بیــان اینکــه این همان چیزی اســت کــه رژیم 
صهیونیســتی نیز به دنبال آن است و خود آمریکاییها هم 
این را به عنوان اســتراتژی مطرح کردند که غنی ســازی 
در بین کشــورهای غرب آسیا به غیر از رژیم صهیونیستی 
باید صفر باشــد، اظهار داشــت: االن هدف مشترکی بین 
آمریکا، رژیم صهیونیســتی، عربستان ســعودی و امارات 
ایجاد شــده، اینکه توان هســتهای ایران را در غنی سازی 

به صفر برسانند.
کوشکی خاطرنشان کرد: این سناریوی چهارگانه مشترکی 
اســت که بخشــی از آن را صهیونیســتها اعمال میکنند، 
بخشــی را آمریکاییها و بخشی را ســعودیها و اماراتیها و 
شــنیدن این حرف از سوی ســعودیها غیرقابل منتظره و 
عجیب نبود. میدانستیم ســعودیها در طول سالهای اخیر 
دنبال این قضیــه بودند و نمیتوانند برتری ایران را در این 

زمینه تحمل کنند. فارس

در ادامه اظهار نظرهای وزیرخارجه سعودی درباره برجام: 

بن فرحان  پایش را از گلیمش درازتر نکند

واکنش اولیانوف به مواضع تازه غربی ها درباره برجام
نماینده روســیه در سازمانهای بینالمللی در وین خطاب به مدعیان لزوم 
دســتیابی به توافق هستهای جدید با ایران گفت، بازگشت به خوِد توافق 
اصلی نیز بسیار چالشبرانگیز است. میخائیل اولیانوف در پیامی توییتری 
نوشت: برخی تحلیلگران حامی "توافق بهتر با ایران" هستند. آنها فراموش 

کردهاند که عالی دشــمن خوب اســت )ایدهآلگرایی دشمن خوب بودن 
اســت. این دیپلمات روس در ادامه متذکر شد: بازگشت به توافق اصلی، خود 

چالشی بزرگ است. هرگونه تالش برای ]به قول آنها[ "تقویت" این توافق، نیازمند 
ســالها مذاکره اســت که هیچ تضمینی وجود ندارد نتایج مثبتی به همراه داشته 
باشــد. دولت آمریکا اردیبهشتماه ســال ۱۳۹۷ از این توافق خارج شد و ضمن 
اعمال تحریمهای متوقف شــده ذیل این توافــق، تحریمهای دیگری علیه ایران 

وضع کرد.  فارس 

ایران می داند چه موقع ضربه بزند
وزیر خارجه پیشین لبنان با اشاره ترور شهید فخری زاده و گزینههای 
مطرح شــده در ارتباط  با نوع انتقام ایران از عامالن و آمران این ترور 
گفت: ایران بی نیاز از اتخاذ تصمیمات احساســی و شــتابزده است و 
کسانی که از نزدیک با تفکر و نحوه برنامه ریزی و طراحی ایران و عقل 

و تدبیر رهبران ایران آشــنا هستند، به خوبی درک می کنند که تهران 
با نفســی طوالنی و مسئولیت پذیری عالی و بدون هیچ گونه عقب نشینی 

در حال بررسی گزینه های خود است، به خوبی بر داشته ها و نداشته هایش و 
آنچه که باید انجام دهد، واقف اســت و می داند چه موقع باید پیشــروی کند و 

بدون نرمش، ضعف و ترس ضربه بزند.
عدنان منصورگفت: ایران بی نیاز از اتخاذ تصمیمات احساســی و شتابزده است.

 ایسنا  

برجام باید جایگزین شود
مشاور امنیت ملی پیشین دولت انگلیس در جریان کنفرانس »منامه« 
در اظهاراتی مدعی شــد توافق هســتهای »برجــام« باید جایگزین و 
تازهسازی شود. مارک ِســدویل که در زمان نخستوزیری »تزرا می« 
و »بوریس جانســون« مشــاور امنیت ملی دولت بــود، ضمن تکرار 

ادعاهای گذشته مقامهای کشورش در خصوص جمهوری اسالمی ایران 
گفت: »برجام باید جایگزین و تازهســازی شود.« وی در ادامه مدعی شد: 

»به منظور مهار برنامه هســتهای ایران، هیــچ جایگزینی برای یک توافق کنترل 
تســلیحاتی وجود ندارد. اما این توافق ]تنها[ راه حل برای ابعاد دیگر فعالیتهای 
بدخیم ایران نیســت. اظهارات این مقام سابق انگلیسی در حالی مطرح شده که 
»دومینیک راب«، وزیر خارجه این کشــور نیز اواســط مهر ماه در اظهاراتی در 
جلسه پارلمان از اضافه کردن مفاد جدید به »برجام« استقبال کرده بود. مهر 
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کارشناســان بر این باورند که باعث و بانی ترور شهید فخری زاده 
چند هدف را دنبال میکردند که یکی از آنها اقدام شتاب زده ایران 

است.
هراس رژیم صهونیســتی از انتقام ایران در برابر ترور فخری زاده/ اضطراب 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا؛ ایران چه زمانی پاسخ ترور فخری زاده را می 

دهد؟
بعدازظهــر جمعه هفتم آذر ماه خبری مبنی بر ترور »محســن فخریزاده« 
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند برجسته هستهای و 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران منتشر شد؛ وزارت دفاع کشورمان نیز ساعتی 

بعد این خبر را تایید کرد.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز هم در گزارشی به نقل از مقامهای اطالعاتی 
نوشت که رژیم صهیونیســتی پشت پرده این ترور بوده است. »محمدجواد 
ظریف«، وزیر امور خارجه کشــورمان نیز ساعاتی بعد از انتشار این خبر در 
توئیتی نوشــت که نشانههای جدی از نقش اســرائیل در این اقدام بزدالنه 

دیده میشود.
از سوی دیگر »مجید تخت روانچی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران در دفتر ســازمان ملل در نیویورک نیز در نامهای به دبیرکل سازمان 
ملل و رئیس شــورای امنیت اعالم کرد که شواهد قاطع نشان میدهد برخی 
از طرفهای خارجی در پشــت این ترورها بودهاند. ترور ناجوانمردانه شهید 
فخریزاده - با نشــانههای جدی مسئولیت رژیم صهیونیستی در آن - تالش 
ناامیدانــه دیگری برای ایجاد ویرانی در منطقه مــا و همچنین به هم زدن 
توسعه علمی و فناوری ایران است. در حالی که طی ۴۰ سال گذشته، هیچ 
فشار و حمالت تروریستی نتوانسته است مانع دستیابی ما به علم و فناوری 

مورد نیاز برای توسعه اقتصادی - اجتماعی شود.
ایــن درحالی اســت که بنیامیــن نتانیاهو ۱۰ آذرماه، »ســه کابوس رژیم 

صهیونیســتی را ایران، ایران و ایران« اعالم کرد، او همچنین در ادامه گفت 
که ایران در حال تبدیل شدن به یک امپراتوری است.

وقتی رژیم صهیونیستی خود را نخ نما می کند
به نوشــته االخبار برخی از تحلیلگران معتقدند که شــاید هدف عوامل پشت 
پرده جنایت ترور محسن فخری زاده در راستای تحریک ایران برای انجام یک 
عملیات حســاس یا بدون برنامه در روزهای پایانی حضور دونالد ترامپ رئیس 
جمهور فعلی آمریکا که پیشتر تهران را تهدید به حمله نظامی کرده بود، است. 
در چنین شرایطی کاماًل روشن است که طرف صهیونیستی و آمریکایی بارزترین 
طرفهایی باشند که به شکل خودکار در ماجرای ترور دانشمند هستهای ایران 
متهم میشــوند؛ همانطور که رســانههای عبری در واکنش به این اتفاق اعالم 

کردند که تنها اسرائیل و آمریکا میتوانند چنین عملیاتی را اجرا کنند.
روزنامه لبنانی االخبار در ادامه اضافه میکند که نکته قابل توجه اینجاســت 
که رســانههای صهیونیستی خالف سایر عملیاتهای مشابه ترور فخری زاده 
در ایــران خیلی زود به این حادثه واکنش نشــان دادنــد. اما درباره اهداف 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی از ترور فخری زاده و اینکه تا چه اندازه به این 
هدفها رسیده اند باید بگوییم که از دست دادن چنین دانشمند برجستهای 
برای ایران هرچند خســارت بزرگی است و در طرف مقابل منجر به شادی 
آمریکاییها و صهیونیســتها شــده اســت؛ اما این به معنای تحت تاثیر قرار 
گرفتن تجربه و دانش فنی هســتهای ایرانیها نیســت و چنین جنایتهایی 

نمیتواند در برنامه هستهای ایران اختالل ایجاد کند.
االخبار همچنین تاکید میکند که تجربه ســالهای گذشــته نشان داده که 
پرونده هســتهای ایران از مدتها قبل نقطه بازگشــت را پشت سر گذاشته 
و برنامه هســتهای ایرانیها یک برنامه تثبیت شده است که در انحصار افراد 
نیســت. رسانههای اسرائیلی نیز پس از شهادت محسن فخری زاده صراحتاً 

اعالم کردند که برنامه هســتهای ایران بعد از ترور این دانشــمند بزرگ باز 
هم پیشــرفت میکند، بنابراین زمانی که ترور این دانشمند برجسته ایرانی 
توانایی هســتهای ایــران را تحت تاثیر قرار نمیدهد هــدف از انجام چنین 

جنایتی چیست.
ایــن روزنامه لبنانی همچنین در ادامه میگوید که پاســخ به این ســوال را 
نمیتــوان از تحوالت آمریکا و تغییر سیاســتهای دولت جدید آن جدا کرد. 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال انتشار خبر ترور 
محسن فخری زاده به سرعت از طریق یک پیام ویدئویی در توییتر گفت که 
من میخواهم لیســت کارهایی را که این هفته انجام دادم با شما به اشتراک 
بگذارم و این یک لیست جزئی است چرا که نمیتوانم همه آنها را بگویم. هر 
چند رژیم صهیونیســتی به شکل رسمی مسئولیت ترور محسن فخری زاده 
را قبول نکرده است، اما واکنش رسانههای آن و شاخصهای دیگر به صراحت 

بیانگر نقش بارز صهیونیستهای جنایتکار در این عملیات است. 
نشــریه صهیونیستی هاآرتص چهارشــنبه ۱۲ آذر ماه نیز در گزارشی فاش 
کرد که طی روزهای اخیر مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی و مقامات 
ســتاد فرماندهی تروریســتهای آمریکایی در غرب آسیا )سنتکام( جلسات 
هماهنگی متعددی را بــه دلیل ترس از انتقام احتمالی ایران در واکنش به 
ترور شــهید دکتر فخریزاده برگزار کردهاند که نشان از به تکاپو افتادن آنها 
و ترس از واکنش احتمالی ایران دارد. االخبار همچنین میگوید که محسن 
فخری زاده به عنوان کارشناس موشکهای بالستیک از سالها قبل در لیست 
ترور رژیم صهیونیســتی بود، اما موساد نتوانسته بود تاکنون این جنایت را 
عملی کند. اینکه شــبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی صراحتا اعتراف میکند ترور 
محســن فخریزاده بر پیشرفت برنامه هســتهای ایران هیچ تاثیری نخواهد 
داشت و مانع آن نخواهد شد نشــان میدهد که ماهیت اهداف سازماندهی 

کنندگان این جنایت سناریوها و فرضیههای دیگری است.
حســن هانی زاده کارشــناس مســائل بین الملــل در گفتوگو با باشــگاه 
خبرنگاران ، درباره اهداف ترور فخری زاده گفت که ترور دردناک دانشمند 
بزرگ اسالمی شــهید محســن فخری زاده نتیجه همکاری مشترک رژیم 
صهیونیســتی، آمریکا و برخی از رژیمهای مرتجع عرب بوده است که چند 

هــدف را دنبال میکند؛ ایجاد جو ناامنی در فضــای جامعه ایران و منطقه، 
انعکاس این خبر که رژیم صهیونیستی یک قدرت بزرگ امنیتی، اطالعاتی 
و نظامی است و میتواند دشمنان خود را در هر کجا که باشند، ترور کنند!

او در ادامه گفت که اساسا رژیم صهیونیستی بنای خود را بر ترور شخصیتها 
و افراد ضد رژیم صهیونیســتی قرار داده اســت و اکنون تصور میکند که با 
ترور شهید فخری زاده میتواند فعالیت هستهای ایران را متوقف کند و مانع 
افزایش توان دفاعی ایران شــود، اما این عملیات تروریســتی ثابت کرد که 
رژیم صهیونیســتی یک رژیم تروریستی است که با استفاده از حاشیه امن 
و مصونیت بین المللی دســت به جنایات زیادی علیه بشریت و دانشمندان 
اســالمی میزند، به همین دلیل اکنون برخی جریانها به صورت انفعالی و از 
روی عصبانیت تصور میکنند که ایران باید از NPT خارج شــود و یا حتی 
مانع بازرســان آژانس شود، این همان هدفی اســت که رژیم صهیونیستی 

دنبال میکنند.
هانی زاده در ادامه گفت که هدف آمریکا و رژیم صهیونیســتی این اســت 
که ایران از چتر حمایتی آژانس خارج شــود تا بتوانند به هر بهانهای حمله 
نظامی به تاسیسات هستهای ایران داشته باشند، به هر حال کشورمان باید 
خویشــتنداری نشان دهد، چراکه ترامپ در ۴۰ روز باقی مانده از حاکمیت 
خود چراغ سبز به رژیم صهیونیستی نشان داده است تا دست به هر جنایتی 
بزنند و منطقه دچار آشــوب و بحران شــود و همین موضوع سبب شود که 
ترامپ وقت بیشــتری برای حضور در کاخ سفید داشته باشد و انتقال قدرت 

انجام نشود.
این کارشــناس مســائل بین الملل همچنین میگوید که سفر اخیر بنیامین 
نتانیاهو و پمپئو به عربســتان و دیدار با ولیعهد عربستان برای برنامه ریزی و 
دادن اجازه از ســوی آمریکا برای ترور شهید فخری زاده بوده است  تا ایران 
را وادار به یک عکس العمل شــتاب زده کننــد، اما هر چیزی راه حل دارد و 
باید با درایت و هوشــمندی و با شناخت اهداف دشمن واکنش مناسب نشان 
داد، البته جنایت ترور سردار سلیمانی و ترور دانشمند بزرگ کشورمان شهید 
فخری زاده باید به موقع و در زمان و مکان مناسب پاسخ داده شود، ولی شتاب 

زدگی ممکن است بازی در زمین دشمن تلقی شود. باشگاه خبرنگاران 

سهم ۲۵ درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان


