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فرمانده نیروی دریایی ارتش مطرح کرد؛

استقرار در شمال اقیانوس هند
در دستور کار نداجا
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محمود عباسزادهمشکینی

عض�و کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت
خارجی مجلس

ترور دانش��مندان در داخل کش��وری با
موازین انس��انی ،بی��ن المللی ،قانونی و
دینی مغایر و جنایت محض اس��ت ،این
اقدامات تروریستی در قرن  21از سوی
مدعیان تم��دن ،دموکراس��ی و حقوق
ش��هروندی انجام می ش��ود .تروریسم
س��ازمان یافته و دولتی فاجعه ای برای
دنی��ا بوده و الزم اس��ت طبق فرمایش
و دس��تور رهبر معظ��م انقالب عامالن
و آمران این جنایت شناس��ایی ش��ده و
تقاص بدهند .ش��واهد موج��ود گواهی
بر عامالن این ترور است ،عامالن این
جنایت افرادی هس��تند که با اس��طوره
های ق��درت جمهوری اس�لامی ایران
مخالف ب��وده و این مخالف��ت را بارها
اعالم کرده اند چنانچه اس��امی آنها در
لیست های سیاه و تحریمی قرار گرفته
که در واقع همان لیست ترور است .این
ترور نشاندهنده آن است که باید تقویت
پدافند غیرعامل امری ضروری اس��ت؛
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی باید در
حوزه حفاظت از سرمایه های انسانی به
ویژه آنها ک��ه تخصص و تجربه ای در
حوزه علوم و تکنولوژی های راهبردی
همچون مس��ائل هسته ای دارند ،دقت
کرده و برنامه کامل��ی برای حفاظت از
این ش��خصیت ها داش��ته باشند .رهبر
معظ��م انقالب ب��ر ادامه مس��یر علم و
دانشی که شهید فخری زاده دنبال می
کرد تاکید داشتند ،جایگاه ایران در حوزه
تکنولوژی روشن است چنانچه بسیاری
از دانش ها در طول تاریخ از کش��ور ما
به س��ایر کشورها صادر شده و اکنون از
جمله کشورهای انگشت شمار در حوزه
تولید و صدور علم هس��تیم .بخش��ی از
فعالیت های شهید فخری زاده در حوزه
تهیه واکسن کرونا ،هسته ای و دفاعی
بود ،بر همین اس��اس کش��ور ما تربیت
کننده و عرضه کننده دانشمند به سطح
دنیا است و لحظه ای در حوزه پیشرفت
تکنول��وژی و بومی ک��ردن آن متوقف
نخواهد شد.
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صفحه2

واکنشهای جهانی به
ترور دانشمند هستهای ایران؛

ترور ناجوانمردانه «محسن فخری زاده» دانشمند هسته
ای ای��ران که عصر جمعه صورت گرفت واکنش های
زیادی را در عرصه منطقه ای و جهان به همراه داشت.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران...
صفحه8

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

 ۸۷شهر از
وضعیت قرمز کرونا
خارج شدند
صفحه5

تحویل خودرو با موعد نامعلوم

پیش فروش هایی که تنها پول
بهجیبخودروسازهاریخت!

گروه اقتص��ادی :از اولین طرح قرعه کش��ی تاکنون
خودروس��ازان اق��دام ب��ه ثبت ن��ام خ��ودرو و اجرای
طرحه��ای پیش فروش و فروش فوق العاده کرده اند.
از زمانی که برای سر و سامان دادن به...

لیست تحریمی آمریکاییها
همان لیست ترور

روزنامهصبحايران

ترورشهید«فخریزاده»نقض
آشکارقوانینبینالمللیاست

یادداشت

تالشهای علمی و فنی
شهیدفخریزاده
پیگیری شود
لزوم مجازات قطعی عامالن و آمران ترور

صفحه3

تراز تجاری کشور
در آبان ماه مثبت شد

صفحه3

صفحه2

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی:

ترور دانشمندان هستهای نشان میدهد جمهوریخواه و دموکرات تفاوتی ندارند

احسان ارکانی ،نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت :ترور
دانشمندان هستهای در دوره اوباما و ترامپ نشان میدهد
جمهوریخواه و دموکرات هیچ تفاوتی ندارند .نماینده مردم
نیشابور ،فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،با تبریک
و تس��لیت شهادت دانشمند ایرانی به دست تروریستها
اظهار داشت :شهید فخریزاده دانشمند ارشد هستهای ما
و در واقع محور صنایع هستهای موشکی بودند که رژیم
صهیونیستی سالها دنبال ترور ایشان بود و نخستوزیر
صهیونیستی نام ایش��ان را رسم ًا برده بود .رئیس مجمع
نمایندگان استان خراس��ان رضوی ادامه داد :این که چه
میش��ود در ادامه ترور ناجوانمردانه س��ردار س��لیمانی و
کمتر از یک س��ال دوباره در این روزها و در این شرایط،
سرویسهای جاسوس��ی آمریکایی اسرائیلی و نیروهای
م��ورد حمایت آنها در قلب ته��ران چنین اجازهای را به

خودش��ان میدهند که دستدرازی کنند و چنین تروری
انجام دهد ،اثباتکننده فرمایش��ات امام راحل (ره) و امام
خامنهای است که آمریکا و رژیم اسرائیل اعتقادشان صرفا
به نابودی و براندازی نظام اس�لامی در کش��ور ما است.
ارکانی تأکید کرد :برای آنها هدف یکی اس��ت و فرقی
نمیکند کدام حزب و جریان در آمریکا به س��ر کار بیاید،
دموکرات و جمهوریخواه بعد از انقالب چه تفاوتی با هم
داشتهاند؟ تمام این ترورها ،سرکوبها ،کشتارها در همه
دنیا و در منطقه م��ا و حتی ترورها ،تحریمها و جنگها
به کش��ور ما همه توسط جمهوریخواهان و دموکراتها
بوده اس��ت .در دوره ریاست جمهوری اوبامای دموکرات
ک��ه اتفاقا همین جوبایدن معاون اول او بود دانش��مندان
هستهای ما ترور شدند و امروز هم در انتهای دوره ترامپ
جمهوریخواه و روی کار آمدن جوبایدن دموکرات بازهم
دانش��مند ارشد هس��تهای ایران ترور میش��ود .روسای

جمهور آمریکا همگی قاتل و طرفدار تروریس��م هستند
و هیچ تفاوت��ی ندارند .نماینده مردم نیش��ابور ،فیروزه و
زبرخ��ان گفت :س��ادهها و نادانهایی ک��ه فکر میکنند
در کش��وری چون آمریکا این حزب با آن حزب هدفش
نس��بت به جمهوری اسالمی متفاوت است به نظرم باید
بروند یک دوره جامعهشناس��ی و تاریخ سیاس��ی کشور
آمریکا ،جهان و منطقه را در کالسهای درس بگذرانند،
ت��ا درک کنند که در روشهای آدمکش��ی ،ترور ،قتل و
جنای��ت فرقی بین این دو حزب نیس��ت و هدف هر دو
براندازی و نابودی جمهوری اس�لامی است .وی اظهار
داش��ت :این ترور ناجوانمردانه هم جلوه دیگری از همین
روش رسیدن به هدف اصلی آمریکا است و متأسفم برای
کس��انی که میدانند از گدایی مذاکره با آمریکا جز پالس
ضعف ،زبونی ،تسلیم و تشویق دشمن به هجوم بیشتر به
سمت کشور دریافت نمیشود.

کارشناس مسائل آمریکا:

دولت از برجام عبرت نگرفته است

کارش��ناس مسائل آمریکا گفت :آقای روحانی گفته است
«ب��ه قبل از ژانویه  ۲۰۱۷بازگردیم» ،در عمل قابل درک
نیس��ت؛ چراکه در دوره ترامپ شاهد اعمال تحریمهایی
بودیم که توسط کنگره و نه رئیسجمهور وضع شده بود،
در واقع آن تحریمها از س��وی ترامپ نب��ود .فؤاد ایزدی
اس��تاد دانشگاه و کارشناس مس��ائل آمریکا در گفتگو با
خبرن��گار گروه سیاس��ی خبرگزاری تس��نیم درخصوص
پیشنهاد اخیر روحانی به بایدن مبنی بر بازگشت به پیش
از ژانویه  2017اظهار داش��ت :نکته نخست این است که
اکنون صحبتکردن از مذاکره ،فرصت و فرصتسوزی،
بهطور قطع در راستای منافع ملی کشور نیست ،در راستای
منافع مذاکره نیز نیست .وی افزود :زمانی که مدام نسبت
به مذاکره عالقه نش��ان بدهیم و هربار طرح جدیدی در

ای��ن رابطه مطرح بکنیم ،طرف مقابل احس��اس میکند
که تحت فش��ار هستیم و سیاست فشار حداکثری جواب
داده است ،در نتیجه احساس میکند کاالیی که در دست
اوس��ت؛ یعنی برجام ارزش بیشتری دارد و قیمتش را باال
میبرد .ایزدی خاطرنشان کرد :سخنان آقای رئیسجمهور
در راس��تای منافع کشور نیس��ت و برای مذاکره نیز مفید
نیس��ت .مقامات کشور در ش��رایط کنونی باید نسبت به
بحث مذاک��ره و برج��ام بیتفاوت باش��ند .طرف مقابل
تعهدی را پذیرفته اس��ت ،ایران تعهدات��ش را انجام داده
اس��ت ،اما آنها به تعهدات خود عمل نکردهاند ،پس باید
ابتدا آمریکا به تعهداتش عمل کند .باید دانست اگر توافق
جدیدی هم حاصل شود ،نتیجهای نخواهد داشت .آمریکا
اگر میخواست بهخوبی عمل کند به تعهداتش در برجام

عمل میکرد .این کارش��ناس مسائل آمریکا بیان داشت:
اما درخصوص اینکه آقای روحانی گفته اس��ت “به قبل
از ژانوی��ه  2017بازگردیم” ،در عمل قابل درک نیس��ت؛
چراکه در دوره ترامپ شاهد اعمال تحریمهایی بودیم که
توسط کنگره و نه رئیسجمهور وضع شده بود ،در واقع آن
تحریمها از سوی ترامپ نبود .وی اضافه کرد :اگر به قبل
از ژانویه  2017بازگردیم ،بهنفع کشور نیست و سؤال این
است :تحریمهای پس از ژانویه  2017را چه خواهیم کرد؟
طرحهای اینچنینی که بهنظر میرس��د پخته هم نباشد،
بهنفع کشور نیست .حرفی که امروز مسئوالن کشور باید
بگویند ،همان حرفی اس��ت که رهبر انقالب بیان کردند.
پیشرو داریم که یک مسیر رفع
ایزدی گفت :ما دو مسیر ِ
تحریمهاست و تاکنون به جایی نرسیده است.

سردار نقدی:

هر روز در محو اسرائیل تأخیر شود خسارت جدیدی میبینیم

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت :تنها راه نجات ،محو رژیم صهیونیستی است و هرقدر این
اقدام به تأخیر بیفتد ما باید هر روز خسارات جدیدی ببینیم .سردار محمدرضا نقدی معاون
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگویی در خصوص انتقام ترور شهید
فخری زاده ،اظهارداشت :همانطور که سرلشکر سالمی فرمود :انتقامها به موقع خودش به
بهترین وجه گرفته میش��ود ،اما رسالت شما رسانهها فراتر از اینهاست .وی افزود :آنچه را
امروز باید مطالبه عمومی مردم منطقه کنید محو رژیم صهیونیستی و انجام عملیات بزرگ
برای آزادی فلس��طین اس��ت نه یک مقابله به مثل و بس .سردار نقدی گفت :تا آمریکا و
صهیونیستها در این منطقه هستند نه میگذارند اقتصاد کشورهای ما سر و سامان بگیرد
و نه میگذارند دانش��مندان کشورهای اس�لامی مرزهای دانش را بشکنند و نه میگذارند
کشورها امنیت و آرامش داشته باشند .معاون هماهنگ کننده سپاه با بیان اینکه حیطه تجاوز

صهیونیستها فقط مرزهای امنیتی و نظامی و اقتصاد نیست ،گفت :آنها با نقشههای شوم
خود حتی مانع اصلی سالمت فضای فرهنگی و تربیت نسلهای آینده کشورهای اسالمی
هس��تند .وی افزود :تا رژیم صهیونیسیتی و آمریکا در این منطقه هستند این منطقه روی
آرامش نخواهد دید .تنها راه نجات ،محو رژیم صهیونیستی است و هرقدر این اقدام به تأخیر
بیفتد ما باید هر روز خسارات جدیدی ببینیم .سردار نقدی گفت :یک روز سید عباس موسوی
و عماد مغنیه لبنانی را میزنند ،یک روز شیخ رمضان البوطی سوری را در محراب مسجد به
خون میکشانند ،یک روز سید محمد باقر حکیم و ابومهدی عراقی را شهید میکنند و دهها
دانشمند هستهای عراق را از دم تیغ میگ ذرانند ،یک روز شاه مسعود و مزاری افعانستانی
را ،روز دیگر عالمه سید عارف حسینی پاکستانی را و یک روز حاج قاسم عزیز را ،امروز هم
سربازی دیگر از سربازان امام زمان (عج) را مظلومانه و بزدالنه به شهادت میرسانند.

