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فناوري

در آينه قرآن
به نام خداوند رحمتگر مهربان

چه كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسالم مىشود؟! خداوند گروه
س��تمكاران را هدايت نمىكند!()7آنان مىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را
كامل مىكند هر چند كافران خوش نداش��ته باش��ند!()8او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حق
فرستاد تا او را بر همه اديان غالب سازد ،هرچند مشركان كراهت داشته باشند!()9اى كسانى كه ايمان آوردهايد!
آيا شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهايى مىبخشد؟!()10به خدا و رسولش ايمان
بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد؛ اين براى شما (از هر چيز) بهتر است اگر بدانيد!(()11اگر
چنين كنيد) گناهانتان را مىبخش��د و ش��ما را در باغهايى از بهشت داخل مىكند كه نهرها از زير درختانش
جارى است و در مسكنهاى پاكيزه در بهشت جاويدان جاى مىدهد؛ و اين پيروزى عظيم است!()12و (نعمت)
ديگرى كه آن را دوس��ت داريد به ش��ما مىبخش��د ،و آن يارى خداوند و پيروزى نزديك است؛ و مؤمنان را
بشارت ده (به اين پيروزى بزرگ)!()13
سوره صف


استفاده  ۷۰۰جانباز از پنجه کربني ايراني

مديرعام��ل يک ش��رکت دان��ش بنيان تولي��د کننده
پنجههاي کربني گفت :تاکنون پنجههاي کربني براي
 ۱۰۰۰قطع عضو و  ۷۰۰جانباز اس��تفاده ش��ده اس��ت.
ب��ه گزارش مهر ،مغاره عابد مديرعامل ش��رکت دانش

بنيان تولي��د کننده پنجههاي کربني ورزش��ي CGS
در رونمايي از اين محص��ول در محل معاونت علميو
فناوري عنوان کرد :اين شرکت از سال  ۹۱تأسيس و در
سال  ۹۳با ساخت نمونه آزمايشگاهي پنجههاي کربني
وارد مرحله دانشبنياني ش��د.وي با اشاره به آخرين آمار
افراد قطع عضو اظهار داشت :براساس آخرين آمار ۱۰۰
هزار نفر قطع پا در کش��ور وج��ود دارد که از اين تعداد
 ۵۵هزار نفر تحت پوش��ش بيمه نيستند .همچنين ۱۵
هزار نفر از اين تعداد از جانبازان کش��ور هستند.عابد با
بيان اينکه پنجههاي نس��ل قدي��م محدوديتهايي را
براي اف��راد معلول به وجود ميآوردند ،گفت :در تعريف
سازمان بهداشت جهاني سه هدف براي به کارگيري اين

دانشنامه

پنجهها در افراد وجود داش��ت؛ بهبود فيزيکي ،برگشت
اس��تقالل و بازگش��ت فرد معلول به جامعه از اهدافي
است که سازمان بهداشت جهاني در راستاي استفاده از
پنجههاي مصنوعي براي افراد معلول ارائه کرده است.
مديرعامل شرکت دانش بنيان تصريح کرد :ما توانستيم
در اين ش��رکت دانش بنيان پروت��زي را آماده کنيم که
مورد تأييد اداره کل تجهيزات پزشکي باشد.وي با بيان
اينکه از سال  ۹۴تاکنون توليد انبوه پنجههاي کربني را
در اين ش��رکت آغاز کرديم ،گفت :تاکنون اين پنجهها
براي هزار قطع عضو استفاده شده است.همچنين ۷۰۰
پنجه توس��ط جانبازان مورد اس��تفاده قرار گرفته است.
عابد با اشاره به کشورهاي خارجي هدف براي صادرات

پنجههاي کربني ،گفت :عراق و سوريه جز کشورهايي
هستند که تاکنون توانستيم به آنها پنجههاي کربني را
صادر کنيم و قدمهاي خوبي در راستاي صادرات برداريم.
مديرعامل شرکت دانش بنيان با بيان اينکه پنجههاي
کربني محدوديتهاي حرکتي دارند ،خاطرنشان کرد :از
اين رو درصدد برآمديم که پنجههاي ورزشي را با استفاده
از دانش محققان کشور در اين شرکت به توليد برسانيم.
وي با بيان اينکه از اين رو توانس��تيم يک پکيج ايراني
را در راس��تاي ساخت پنجههاي کربني ،ورزشي در اين
ش��رکت فراهم کنيم ،ادامه داد :اين پکيج ايراني توسط
خيلي از افراد اس��تفاده ميش��ود.اين محصول با حضور
معاون علميو فناوري رياست جمهوري رونمايي شد.
عکس :مهر

تجمع مردمی در اعتراض به ترور شهید محسن فخری زاده

معلوم نيست واکسن "کرونا" چه قدر موثر باشد

مدير انس��تيتو ملي آلرژي و بيماريهاي عفوني آمريکا گفت :ما
نميدانيم که کارايي واکسن "کوويد "۱۹-ميتواند تا چه اندازه
باش��د .نميدانيم که  ۵۰يا  ۶۰درصد خواهد بود.دوست دارم که
اين کارايي  ۷۵درصد به باال باشد.به گزارش ايسنا ،کارشناسان
ارش��د بيماريهاي عفوني آمريکا هشدار دادند که يک واکسن
تاييده ش��ده "کوويد "۱۹-ممکن اس��ت  ۵۰درصد مواقع موثر
باش��د".آنتوني فائوچي" مدير انستيتو ملي آلرژي و بيماريهاي
عفوني آمريکا ميگويد :شانس تاثير  ۱۰۰درصدي يک واکسن
کوويد" ۱۹-خيلي زياد" نيست.وي ادامه داد ،ما هنوز نميدانيم
که تاثير و کارايي واکس��ن چه اندازه خواهد بود.نميدانيم شايد
 ۵۰درصد باش��د ي��ا  ۶۰درصد.من دوس��ت دارم که اين ميزان
 ۷۵درصد يا بيشتر باش��د.دکتر فائوچي هشدار داد که "رويکرد
بهداشت عموميهرگز نبايد از بين برود" زيرا ممکن است تقريبا
غيرممکن باش��د که واکسني توليد ش��ود که تا  ۹۸درصد موثر
اس��ت.اين به اين معناست که مردم بايد فاصلهگذاري اجتماعي
را رعايت کنند و همچنان در فضاهاي عمومياز ماسک استفاده
کنن��د تا از ش��يوع کروناويروس جلوگيري شود.س��ازمان غذا و
داروي آمريکا اعالم کرد که متخصصان مستقل بايد هر واکسن
را قبل از تاييد ،بررسي کنند.

مشاهير
"رابيندرانات تاگور" که بود؟

رابيندرانات تاگور ،فيلس��وف و اديب ش��هير هندي در  6مه س��ال 1861م در خان��وادهاي برهمايى در كلكته
هندوستان به دنيا آمد.پدربزرگش مروج آيين برهمايى و پدرش مردي دانشمند بود.وي از كودكي شعر ميسرود
به طوري كه در چهارده سالگي نخستين شعر خود را در جشن ملي  -فرهنگي بنگاليها خواند.تاگور در سيزده
سالگي به همراه پدر به سير و سفر پرداخت و در هفده سالگي به همراه برادر به انگلستان سفر كرد و در رشته
حقوق به تحصيل پرداخت.او در آن كشور شروع به مطالعه زبان انگليسي و تحقيق و جستجو درباره شاعران
انگليسي نمود و خود نيز كتابهايى را كه به زبان بنگالي نوشته بود به انگليسي ترجمه كرد.وي به زودي به
اصول تعاليم كهن و مكتبهاي فلسفي هند روي آورد و به آثار شاعران گذشته بنگالي و انگليسي دلبستگي
تبحر يافت.اين متفكر هندي در سال 1901م
يافت.وي تا قبل از  18سالگي  7000بيت شعر سرود و در اين كار ّ
مدرسهاي با نام خانه صلح تأسيس كرد و همه نظرياتش را درباره چگونگي آموزش و پرورش ،در اين مدرسه به
مرحله اجرا و عمل درآورد.تاگور در اين مؤسسه ،همواره به تربيت و ارشاد جوانان هندي و در پيشرفت معنويشان
براساس انديشههاي مذهبي و سنتي ميپرداخت.اين سازمان تربيتي در سال 1921م توسعه يافت و به دانشگاه
تبديل شد.تاگور به موازات نشر مقاالت و كتابهاي گوناگون ،درباره مسائل تربيتي و فرهنگي ،همچنان به خلق
آثار ادبي محض ،ادامه داد.تاگور از دوستان نزديك گاندي ،پيشواي هند بود و خود نيز هنرمند و متفكري بزرگ
با افكاري بلند و نوشتهها و تابلوهايى بسيار جالب به شمار ميرفت.اين شاعر هندي در اشعار و نوشتههايش،
توصيفات لطيفي از طبيعت را با تفكرات مذهبي و فلس��في در هم آميخته است.فلس��فه تاگور نيز مخلوطي از
فلسفه شرقي و اخالقيات مسيحي و يهودي بود.وي چندان رغبتي به حيات اخروي نشان نميداد و آنچه بيشتر
مورد توجه او بود تحول مترقيانه انسان در زندگي فعلي او بود.تاگور عقيده داشت كه اين تحول فرآيند يادگيري
از طريق رنج اس��ت.او اين انديش��ه را به زيبايى تمام در يكي از اشعار خود بيان ميكند.از ميان آثار منثور تاگور
كه بيان كننده فلس��فه اوست ،ش��ايد دلانگيزتر از همه ،مجموعه نامههاي خارجي است كه در سال 1921م
انتشار يافت.همچنين از رابيندرانات تاگور حدود  60ديوان شعر ،چهل داستان كوتاه و بلند ،پنجاه نمايشنامه و
تعدادي رساله و كتاب فلسفي به جاي مانده كه بيشتر آنها به زبان انگليسي ترجمه شده است.اين انديشمند
هندي در 1913م به عنوان اولين آسيايى ،جايزه نوبل ادبي را دريافت كرد و شهرتي جهاني يافت.اين جايزه ،نه
تنها به خاطر زيبايى شاعرانه سبكش در نوشتن ،بلكه به خاطر عمق فلسفي افكارش به او اعطا شد.تاگور تنها
شاعري غزلسرا نبود ،بلكه مديحهسرا ،حماسهسرا و نويسندهاي ميهنپرست بود ،براي كودكان شعر ميسرود
و در كنار انديشههاي فلسفي استوار ،طبع بذلهگو و طنزآميزش نيز تجلي ميكرد.نمايشنامههايش از محيطي
رنگين و خوشآهنگ و هيجان فراوان برخوردار بود.به موسيقي و نقاشي عالقه خاص داشت و موسيقي را زبان
روح و نقاش��ي را وسيله نزديكي به عالم طبيعت ميدانست.تاگور اساس مذهب را برپايه نيكي و زيبايى نهاده
مطلوب در عظمت روح
بود و تمدن واقعي را در تحمل سختيها و متانت روح ميدانست.از نظر تاگور ،كمال
ْ
و دس��ت يافتن به عالم ناش��ناخته است و بشر تا درون خود را نشناسد معني واقعي زندگي را درك نميكند.اما
مفهوم اين نظر ،كنارهگيري از زندگي و لذت نيست.آثار متنوعي از تاگور بر جاي مانده كه باغبان ،گورا ،وطن و
جهان ،گيتاجاني ،خاطرات من ،قرباني و ُپستخانه از آن جمله است.رابيندرانات تاگور سرانجام پس از يك عمل
جراحي ،در هفتم اوت 1941م در هشتاد سالگي در خانهاي كه به دنيا آمده بود ،درگذشت.

واکنشهای جهانی به ترور دانشمند هستهای ایران؛

ترور ناجوانمردانه «محس��ن فخری زاده» دانشمند هس��ته ای ایران که عصر جمعه
صورت گرفت واکنش های زیادی را در عرصه منطقه ای و جهان به همراه داش��ت.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران عصر روز جمعه با صدور اطالعیهای ترور
و ش��هادت محسن فخریزاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی
(سپند) در یک عملیات تروریستی را تائید کرد.در این اطالعیه آمده است :بعدازظهر روز
جمعه عناصر تروریستی مسلح خودرو حامل محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش
و ن��وآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند .ترور بزدالنه «محس��ن فخری زاده»
دانشمند هستهای ایران واکنشهای بینالمللی زیادی را به همراه داشت.
قطر ترور محسن فخری زاده را محکوم کرد


محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف
همتای ایرانی خود ،ترور محسن فخری زاده را به شدت محکوم کرد.وزیر خارجه قطر
اعالم کرد :ترور فخری زاده به مثابه دامن زدن به اوضاع و شعله ور کردن آن است.آل
ثانی در این تماس تلفنی خواستار خویشتنداری ایران و تالش برای یافتن راهکار ریشه
ای برای موضوعات حل نشده ،شد.
واکنش آفریقای جنوبی به ترور دانشمند هسته ای ایران


دولت آفریقای جنوبی امروز شنبه ترور شهید «محسن فخریزاده» دانشمند برجسته
هس��تهای و دفاعی ایران را محکوم کرد«.نالدی پاندور» ( )Naledi Pandorوزیر
خارجه آفریقای جنوبی با اعالم اینکه این حادثه تروریس��تی دومین بار در سال ۲۰۲۰
است که به روش مشابهی برای یک شهروند برجسته ایرانی روی می دهد ،ترور وی
را محکوم و تأکید کرد که ُکشتن هدفمند ایرانیها تأثیر بدی را در پی خواهد داشت.
وی در این خصوص تصریح کرد :علیرغم ادامه هدفگیری ناعادالنه و دخالت خارجی
در امور داخلی ایران ،خویشتنداری تهران را تمجید میکنیم.
ترور دانشمند هسته ای ایران نتیجه نشست پمپئو ،نتانیاهو و بن سلمان بود


صباح العکیلی کارشناس عراقی ،آمریکا ،عربستان و رژیم صهیونیستی را در ورای ترور
محس��ن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران دانست.وی افزود :ترور محسن فخری
زاده دانش��مند هس��ته ای ایران مغایرت آشکاری با حقوق بش��ر دارد و گواه روشنی از
دش��منی آمریکا ،رژیم صهیونیستی و عربستان علیه جمهوری اسالمی ایران است و
این سه در ورای ترور قرار دارند.وی بیان کرد :در نشست اخیر که در شهری در ساحل
دریای سرخ با حضور مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ،بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم
صهیونیس��تی و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برگزار شد؛ درباره ترور فخری زاده،
برنامه ریزی شده و این یکی از خروجی های این نشست سه جانبه بود.به گفته العکیلی،
اهمیت این عملیات ترور از عملیات ترور فرماندهان پیروزی در بغداد (سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و شهید ابومهدی المهندس معاون رئیس سازمان
حشد شعبی عراق) کمتر نیست زیرا هر سه شهید ،شخصیت های بزرگی هستند.
آلمان در واکنش به ترور شهید فخری زاده :خویشتندار باشید!


وزارت خارجه آلمان در بیانیهای به ترور شهید «محسن فخریزاده» دانشمند هستهای
ایران واکنش نش��ان داد و از همه طرفین خواس��ت که خویشتندار باشند.در این بیانیه
میخوانیم :چند هفته مانده به روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ،حفظ دامنه گفتگو با
ایران با هدف حل مباحث برنامه هستهای این کشور از راه مذاکره مهم است .بنابراین،
از همه طرفین میخواهیم از اتخاذ هر اقدامی که میتواند به تشدید تنشهای بیشتر در
موقعیت فعلی منجر شود؛ پرهیز کنند.
ترور دانشمند ایرانی یک اقدام تروریستی بود


«مصطفی شنتوپ» رئیس مجلس ترکیه در پیام خود در توئیتر مینویسد :سوء قصد
به دانشمند ایرانی یک فعالیت تروریستی است .این موضوع که یک سازمان قانونی و
یا غیرقانی و یا یک دولت سوءقصد را انجام داده باشد ،ماهیت مسئله را تغییر نمیدهد.
ترور ،ترور اس��ت و عاملی که ترور را انجام میدهد ،تروریس��ت اس��ت .ما با اقدامات

ترور شهید«فخریزاده» نقض آشکار قوانین بینالمللی است

غیرقانونی در صحنه بینالملل مخالفیم.

اتحادیه اروپا ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد


اتحادیه اروپا در بیانیهای که در وبگاه رسمی این اتحادیه منتشر شد؛ ترور شهید محسن
فخریزاده دانشمند هستهای ایران را اقدامی مجرمانه و مغایر با اصل احترام به حقوق
بشر عنوان کرد.در بخشی از این بیانیه میخوانیم :در تاریخ  ۲۷نوامبر ( ۷آذر) ،یک مقام
رس��می دولت ایران و چندین غیرنظامی در مجموعهای از حمالت خشونتبار کشته
ش��دند .این اقدامی مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بش��ر اس��ت .اتحادیه
اروپا به خانواده افراد کشته شده در این حادثه تسلیت میگوید و برای آسیب دیدگان،
آرزوی بهبودی میکند.این بیانیه در ادامه میافزاید :در این اوضاع ناپایدار ،حفظ آرامش
همه طرفین و رعایت حداکثر خویشتنداری ،بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد تا از
تنشهایی که به نفع هیچکس نیست؛ اجتناب شود.
پیام تحریک آمیز دابوویتز برای فشار حداکثری بر ایران


مدیر مؤسس��ه دفاع از دموکراس��یها در پیام خود در توئیتر با اش��اره به ترور دانشمند
هستهای ایران ،نوشت :با توجه به آنکه تقریب ًا دو ماه تا روی کار آمدن جو بایدن باقی
مانده ،زمان زیادی برای آمریکا و اسرائیل مانده تا آسیب سختی به رژیم ایران وارد کنند
و اهرم فشاری برای دولت بایدن ایجاد کنند.
از پاسخ ایران به جنایت محور شرارت حمایت میکنیم


ائتالف جوانان انقالب  ۱۴فوریه بحرین با صدور بیانیهای به ترور شهید محسن فخری
زاده یکی از دانشمندان هستهای ایران واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده است :این
جنایت یک اقدام بزدالنه به ش��مار میرود که اثر انگش��ت محور شرارت در آن کام ً
ال
نمایان است.این ائتالف بحرینی ،حمایت خود را از اقدامات متقابل جمهوری اسالمی
ایران در برابر عامالن و مجریان این اقدام تروریستی اعالم کرد.در این بیانیه تاکید شده
است :اتاق فکر سیاه تروریستهای جنایتکار و محور شرارت ،در توهم ضربه زدن به
جمهوری اسالمی ایران به سر میبرند.
آمریکا و اسرائیل نمیتوانند جلوی پیشرفت علمی ایران را بگیرند


«احمد المدلل» عضو ارشد جنبش «جهاد اسالمی» فلسطین امروز شنبه به جنایت ترور
شهید «محسن فخری زاده» دانشمند هستهای جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان
داد.بر اساس این گزارش ،وی در این خصوص گفت :هدف از ترور شهید فخری زاده
متوقف ساختن پیشرفت علمی جمهوری اسالمی ایران بود و باید گفت که نه آمریکا
و نه رژیم صهیونیستی قادر به تحقق چنین هدفی نخواهند بود.المدلل در ادامه تأکید
کرد :در آینده نیز نبرد محور مقاومت و در رأس آن جمهوری اسالمی ایران با دشمن
صهیونیستی و همچنین دشمن اس��رائیلی ادامه پیدا خواهد کرد .قطع ًا ایران میتواند
پاسخ قاطعی به ترور شهید فخری زاده بدهد.
ترور شهید فخری زاده با هدف تضعیف ایران انجام شد


«محمود الزهار» عضو ارشد جنبش مقاومت اسالمی «حماس» به جنایت ترور شهید
«محس��ن فخری زاده» توسط تروریستها که روز گذشته اتفاق افتاد ،واکنش نشان
داد.بر اس��اس این گزارش ،وی در این خصوص تأکید کرد :جنایت ترور شهید فخری
زاده با هدف تضعیف جمهوری اسالمی ایران انجام شد .بدون شک ایران به این اقدام
جنایتکارانه واکنش نشان خواهد داد.الزهار در ادامه عنوان کرد :این جنایت در چارچوب
سلسله تالشهای آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به ایران انجام شد .زمان و مکان
پاسخگویی به این ترور را تهران مشخص خواهد کرد .پیشتر نیز گروههای فلسطینی
به جنایت ترور شهید فخری زاده واکنش نشان داده بودند.
سالحهای آمریکا و اسرائیل نمیتوانند امنیت عربستان را تأمین کنند


«محمد عبدالس�لام» س��خنگوی جنبش أنصاراهلل یمن به تداوم حمایتهای مالی و
تس��لیحاتی ایاالت متحده آمریکا و انگلیس از عربستان سعودی در جنگ علیه یمن
واکنش نشان داد.بر اساس این گزارش ،وی با اشاره به تسلیحات آمریکایی و انگلیسی

که س��عودیها در جنگ علیه یمن از آنها اس��تفاده میکنند ،گفت :سالحهای آمریکا
و انگلیس نمیتواند تأمینکننده امنیت عربس��تان باشد.عبدالسالم در ادامه یادآور شد:
امنیت از دست رفته خود را بازیابی کند
عربستان سعودی تنها در یک صورت میتواند ِ
و آن هم این است که به جنگ علیه یمن و نیز محاصره ملت یمن پایان دهد و برای
همیشه از این کشور خارج شود.

خطر واقعی ایران علیه خود را قش��ر تحصیل کرده و دانش��مند این کشور میدانند نه
سالح هستهای .در این بیانیه تاکید شده است :ترور شهید فخری زاده با همین هدف
رذل به وقوع پیوسته و ممکن است حتی بر تحوالت منطقه تأثیر بگذارد.در ادامه این
بیانیه نوشته شده است :جنایت صورت گرفته در حق شهید فخری زاده ،میزان ترس و
نگرانی که عامالن این ترور ،دچار آن شدهاند را نشان داد.

«اگنس کاالمارد» گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل متحد در واکنش به ترور «محس��ن
فخری زاده» در پیامهایی که در توئیتر منتشر کرده مینویسد :با کشته شدن محسن
فخریزاده ،دانش��مند ارشد هستهای ایران؛ بسیاری از سواالت همچنان درباره شرایط
کش��ته شدن او وجود دارد .هنوز هیچ بازیگر دولتی یا غیر دولتی مسئولیت این حمله
را برعهده نگرفته است».وی در ادامه نوشت :قتل هدفمند فرامرزی خارج از درگیری
مسلحانه ،نقض قانون بینالمللی حقوق بشر است که محرومیت خودسرانه از زندگی
را منع میکند و نقض منش��ور س��ازمان ملل است که اس��تفاده از زور خارج از مرز در
زمان صلح را منع میکند.کاالمارد افزود :طبق تعهدات بینالمللی حقوق بش��ر درباره
رفتار یک کشور خارج از مرزهایش که مورد تأیید دیوان بینالمللی دادگستری ،کمیته
حقوق بش��ر ،کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا قرار
گرفته ،کشورهایی که در اقدامات تجاوزکارانه که منجر به محرومیت از زندگی میشوند
مشارکت دارند ،به دلیل این اقدام تعهدات پیمانی خود را نقض کردهاند.

«خالد المال» رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق به ترور محسن فخری زاده یکی
از دانش��مندان هستهای ایران در جریان عملیات تروریستی روز گذشته واکنش نشان
داد.المال اعالم کرد که س��ازمان تروریستی موساد و همدستان منطقهای این سازمان
مسؤول این ترور هستند .وی در ادامه افزود :آنها از نقش مهم ایران در منطقه هراس
دارند و از بی تأثیر بودن تحریمها علیه ملت ایران و در عین حال از افزایش نقش علما
و دانش��مندان در پیشبرد اهداف ملی ایران کام ً
ال ترسیدهاند.المال بیان کرد :به همین
دلیل ،آنها دس��ت به این اقدام جنایتکارانه زدند تا شاید بتوانند در پیشرفت ایران مانع
تراشی کنند.

واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به ترور شهید فخری زاده


ایران به زودی واکنش نشان خواهد داد؛ منتظر باشید


«ناصر قندیل» تحلیلگر لبنانی در مقاله خود در روزنامه البناء نوشت :آغاز سال ،۲۰۱۵
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست به یک عملیات در جنوب سوریه
زد که نتیجه آن ش��هادت جهاد عماد مغنیه و تعدادی از نیروهای مقاومت بود.در این
گزارش آمده است :نتانیاهو در آن زمان به این مسأله دل خوش کرده بود که مقاومت
و ای��ران پاس��خی به این تجاوز نخواهند داد چرا که ای��ران و آمریکا در جریان پرونده
مذاکرات در خصوص مسائل هستهای بودند و تهران مانع پاسخ مقاومت خواهد شد.به
نوش��ته این گزارش ،نتانیاهو فکر میکرد که بهترین زمان برای تغییر قواعد بازی فرا
رسیده و ارتش رژیم صهیونیستی مانع به وجود آمدن شرایطی شبیه به شرایط جنوب
لبنان در جنوب سوریه خواهد شد .در آن زمان اعالم کردیم که پاسخ مقاومت حتمی
خواهد بود و حساب و کتابهای نتانیاهو اشتباه است .روند مذاکرات در خصوص مسائل
هستهای ،باعث میشود که آمریکاییها بر سران رژیم صهیونیستی فشار آورند تا اوضاع
را حساس نکنند.
جنایت ترور شهید فخری زاده طرح مشترک واشنگتن و تل آویو بود


«خالد عبدالمجید» دبیرکل جبهه مبارزه مردمی فلسطین جنایت ترور «محسن فخری
زاده» دانشمند هستهای جمهوری اسالمی ایران توسط تروریستها را به شدت محکوم
کرد.بر اساس این گزارش ،وی شهادت دانشمند هستهای ایران را به مقامات جمهوری
اسالمی تسلیت گفت .این مقام فلسطینی در ادامه تأکید کرد :ترور شهید فخری زاده در
راستای طرح مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد.عبدالمجید در ادامه اظهار
داش��ت :در واقع هدف از آمریکا و رژیم صهیونیستی از ارتکاب چنین جنایتهایی ،از
بین بردن رهبران ،دانش��مندان و عناصر فعال در محور مقاومت است .روز گذشته نیز
گروهها و جریانهای فلسطینی با صدور بیانیههای جداگانه ای این اقدام بزدالنه محور
شرارت را محکوم کردند.
ترور فخری زاده میزان ترس و نگرانی عامالن این جنایت را نشان داد


ح��زب الدعوه عراق ب��ه دبیرکلی «نوری المالکی» ،با صدور بیانیهای به ترور ش��هید
محس��ن فخری زاده یکی از دانشمندان هس��تهای ایران طی عملیات تروریستی روز
گذشته واکنش نشان داد.در این بیانیه آمده است :ترور شهید فخری زاده خسارتی بزرگ
به ش��مار میرود و ما این جنایت را محکوم میکنیم.به نوشته این بیانیه ،جنایتکاران،

عامالن ترور شهید فخری زاده از نقش مهم ایران در منطقه هراس دارند


به قدرت ایران برای جبران از دست دادن یک دانشمند هستهای ایمان داریم


جنبش حماس با صدور بیانیهای ،ترور شهید محسن فخری زاده را به شدت محکوم
کرد .در این بیانیه آمده اس��ت :ما ترور دکتر فخری زاده دانش��مند هس��تهای ایران را
محک��وم میکنیم .این ترور همزمان با تهدیدهای پ��ی در پی و مداوم آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی علیه جمهوری اس�لامی ایران با هدف محروم کردن این کشور و امت
اسالمی از دستیابی به ابزارهای پیشرفت علمی و قدرت صورت گرفته است.در ادامه
این بیانیه تاکید ش��ده است :هدف از این گونه ترورها این است که هرگونه پیشرفتی
تنها در انحصار رژیم اشغالگر صهیونیستی و پروژه توسعهطلبانه آن باشد که کل امت را
هدف قرار داده است.جنبش حماس اعالم کرد :ما به قدرت ایران و امت اسالمی برای
جبران این خس��ارت با کار و پیشرفت بیشتر ایمان داریم تا اینگونه ابزارهای قدرت و
پیشرفت علمی در منطقه از انحصار جریان استکبار خارج شود.
شهادت بزرگان همواره نقطه عطفی در تاریخ پیروزیهای ایران است


«احمد قبالن» مفتی جعفری لبنان در واکنش به ترور یکی از دانش��مندان هس��تهای
ایران اعالم کرد :ش��هادت برادر عزیز محس��ن فخری زاده را نه تنها به ملت ش��ریف
ایران به ویژه امام خامنه ای و تمامی دولتمردان این کش��ور و محافل علمی ،بلکه به
ملتها و فرماندهان محور مقاومت تسلیت می گویم.وی در ادامه بیان کرد :این جنایت
کینه توزانه از س��وی طغیانگران محور شرارت انجام شده است.شیخ قبالن ادامه داد:
جمهوری اسالمی ایران با شهدا زیسته و شهادت بزرگان همواره نقطه عطفی در تاریخ
پیروزیهای این کشور بوده است.
ترور دانشمند هستهای توانمندیهای ایران را تضعیف نخواهد کرد


جبهه خلق برای آزادی فلسطین به ترور شهید محسن فخری زاده یکی از دانشمندان
هس��تهای ایران واکنش نش��ان داد.این گروه فلس��طینی اعالم کرد که ترور فخری
زاده دانش��مند ایرانی ،توانمندیهای این کش��ور را آن گونه که سران تروریست رژیم
صهیونیستی خیال میکنند ،تضعیف نخواهد کرد.
واشنگتن ،ریاض و تل آویو در ترور شهید فخری زاده دست داشتهاند


جنبش «کتائب حزب اهلل» عراق بیانیهای را در خصوص جنایت ترور شهید «محسن
فخری زاده» از دانشمندان هستهای جمهوری اسالمی ایران ،صادر کرد.بر اساس این
گزارش ،کتائب حزب اهلل عراق در بیانیه مذکور ضمن محکومیت ش��دید جنایت ترور
شهید «محسن فخری زاده» ،تأکید کرد :عربستان ،آمریکا و رژیم صهیونیستی در این
جنایت دس��ت داش��تهاند.در این بیانیه همچنین آمده است :از آنجایی که آمریکاییها
و صهیونیس��تها تاکنون جنایات زیادی را علیه دانش��مندان و رهبران مقاومت انجام
دادهاند ،بهای اقدامات و جنایتهایشان باید گزاف باشد.

