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»خرداد پر حادثه«؛ این شاید عنوان 
درستی برای حوادثی باشد که برای چند 
فرد نظامی کشــور رخ داد. ترور شهید 
صیاد خدایــی در یکــی از خیابان های 
تهران، سقوط مرگبار یک سرهنگ سپاه 
از پشت بام،  انتشار خبرمرگ مشکوک 
یک مهندس هوا-فضا در یزد. دیروز نیز 
وزارت دفــاع و همچنین روابط عمومی 
سپاه روح اهلل اســتان مرکزی از فوت دو 
عضو این مجموعه خبر دادند. وزرات دفاع 
اعالم کرده کــه کارمند محمد عبدوس 
عصر یکشنبه ٢٢ خرداد در زمان انجام 
ماموریت در منطقه عمومی سمنان به 
شهادت رسیده و سپاه »روح اهلل« نیز در 
اطالعیه ای عنوان کرده که پاسدار »علی 
کمانی« از رزمندگان یــگان هوافضا در 
شهرستان خمین بر اثر سانحه رانندگی 
شهید شده است. چند روز پیش نیز خبر 
ترور یکی از کارکنان ســپاه قم منتشر 
شده بود که روابط عمومی سپاه علی ابن 

ابیطالب)ع( آن را تکذیب کرد.
اتفاقــات رخ داده در خردادمــاه 
گمانه زنی ها در این مورد که پای اسرائیل 
در میان اســت را تقویت و این پرسش را 

مطرح می کند که »نفوذ«  جاسوسان این 
حکومت خودخوانــده در مراکز نظامی 

کشور ما تا کجا پیش  رفته است؟
روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش 
به نقل از »یک مقــام اطالعاتی« که در 
جریان تماس های اسرائیل و آمریکا قرار 
داشته نوشته بود که اسرائیل به مقام های 
آمریکایی اطالع داده است که مسئولیت 
کشتن شــهید صیاد خدایی را برعهده 

می گیرد.

»کمتر حرف  می زنیم و بیشتر 
عمل می کنیم«

شــواهد و نشــانه ها از این قرار است 
که اســراییل در انجام ترورهای خود از 
سیاست سکوت اســتفاده می کند و به 
دور از هیاهو کار خــود را پیش می برد، 
این شــیوه را از توییتی که حزب نزدیک 
به نخست وزیر اسرائیل زده نیز می توان 
فهمید. این حزب با انتشار تصاویر چند نفر 
از نظامیان کشته شده در چند روز اخیر 
نوشت: »کمتر حرف می زنیم، ولی بیشتر 

عمل می کنیم.«
اما در این میان واکنش مقامات ایرانی 

به این اتفاقات نیز حائز اهمیت اســت و 
البته از لحــن و کالم آنان این چنین به 
نظر می رسد که ترجیح می دهند در این 
موارد مبهم سخن بگویند. روز گذشته، 
سخنگوی دولت در گفتگو با خبرگزاری 
تســنیم درباره تحرکات اخیر اسراییل 
و طرح برخی تهدیــدات، گفت: »خط 
قرمز جمهوری اســالمی، امنیت برای 
شهروندان خود است و در جهت حفظ 
امنیت و صیانت از امنیت عموم مردم، 
هر اقدامی که نیاز باشــد به عنوان اقدام 
متقابل به هرگونه اقدام خارجی نسبت 

به اسرائیل را پیش خواهد گرفت. ذات 
رژیم غاصب صهیونیســتی که روشن 
بوده و هست و تأســیس نامشروع این 
رژیم مبتنی بر ترور، تروریســم، ظلم و 
حق ُکشی شکل گرفته و ادامه حیاتش 
هم مبتنی بر همین ذات تروریســتی 

است«
علی بهادری جهرمی ادامه داد: »موضع 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به چنین 
موجود و ماهیتی روشــن بوده، هست و 
ثابت خواهد بود و طبیعتا انتظار می رود 
نهاد های بین المللــی هم موضع گیری 
روشنی نســبت به چنین ماهیت های 
غیرمشروعی داشته باشــند و عملکرد 
روشنی نســبت به اقدامات غیرقانونی و 
تروریستی چنین رژیمی به عمل بیاورند 
تا ســایه آثار و اقدامات مخرب این رژیم 

منحوس را از منطقه برطرف کنند.« 
سخنان ســخنگوی دولت در حالی 
است که نخست وزیر اسراییل در چند ماه 
گذشته ایران را به اقدامات نظامی تهدید 
کرده و حتی گفته می شود در شمال عراق 
در حــال پرورش تیم های تروریســتی 
اســت. همین موارد بود که خبرنگاری 
روز گذشته در نشست سخنگوی وزارت 
خارجه درباره حمله پهپادی اخیر به اربیل 
عراق که گفته شده در آن دو نفر از اعضای 
ارشد موساد در این منطقه کشته شده اند، 
پرسید اما سعید خطیب زاده ترجیح داد 
به این سوال یک پاســخ کلی بدهد: »در 
خصوص سوال شما، پاسخی ندارم. پاسخ 
اســرائیل در جای خودش داده می شود 
و پاسخ را در جای خودش می دهیم و در 
کشورهای ثالث نمی دهیم.« او همچنین 
در بخش دیگری از نشست خبری خود 
گفت: »منبع تهدید هرکجا باشد در همان 

جا، تهدید خنثی می شود.«

 رضایی در انتظار بهانه
 برای انتقام گیری!

اما جذابترین واکنش به تهدیدات اسرائیل 
توسط محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه 
صورت گرفت. او که حاال در دولت سیزدهم 
حضور دارد در ســخنانی گفت: » مقامات 
اسراییل تهدید کرده اند که فالن طرح که 
نمی خواهم اســمش را ببرم می خواهند 
اجرایی کنند،  ای کاش اسرائیل جرأت کرده 
و یک غلطی بکند و بهانه ای به دست ما بدهد 

تا ما او را از روی زمین محو کنیم.«
سخنان محسن رضایی با واکنش های 
زیادی مواجه شــد، روزنامه جمهوری 

اسالمی در مقاله ای خطاب به او نوشت: 
»آقای رضایی اگر به وعده های خود برای 
حل مشکالت اقتصادی عمل کند، بطور 
طبیعی زمینه محو شدن اسرائیل فراهم 

خواهد شد.«
»علی احمدنیا« فعال توئیتری نیز در 
پاسخ به او نوشت: » دست داشتن در ترور 
سردار ســلیمانی، حمله به محل اقامت 
نظامیان ایرانی در سوریه، ترور دانشمند 
هسته ای فخری زاده به روش عجیب در 
خاک ایران و.... بخشی از اقدامات عیان 
اســرائیل علیه ایرانه. بعد آقای رضایی 
میگه: ای کاش، اســرائیل جرات کرده و 
یک غلطی بکند تا مــا او را از روی زمین 

محو کنیم.«
در هرحال اگرچه مســئوالن ایرانی 
نیز ترجیح می دهند با »سیاست چراغ 
خاموش« به سراغ دشمن دیرینه خود 
بروند و دســت خود را رو نکنند اما تعدد 
ترور و یا مرگ مشکوک در این روزها این 
گمان را که نفوذ اسرائیل در کشور بیش 
از گذشته گسترش یافته است،  تقویت 
می کند. با توجه به اینکه مذاکرات احیای 
برجام بهروزهای ســخت و دشوار خود 
رسیده و احتمال به بن بست رسیدن آن 
وجود دارد، اســرائیل تالش دارد دامنه 
نفوذ خود را درباره مســاله هســته ای و 
اتفاقات سیاسی ایران بیشتر نشان دهد و 
همین بحث »نفوذ« را بیشتر به ما گوشزد 
می کند. هرچند وزیر اطالعات چندی 
پیش گفته بود که ما آمادگی کامل برای 
مقابله با هر نوع تهدیدی را داریم، اما نباید 
ســخنان علی یونســی، وزیر اطالعات 
دولت اصالحات را نیز از یاد ببریم که در 
مصاحبه ای گفته بود: »نفوذ اسرائیل در 
حدی است که تمام مسئولین کشور باید 
نگران جان شان باشند.« باید منتظر ماند 
و دید واکنش مقامات بلند پایه سپاه به 
مرگ های مشکوک نظامیان چه خواهد 

بود و آیا این روند متوقف خواهد شد؟

مرگ های مشکوک نیروهای هوافضای سپاه پاسداران  ادامه دارد

حادثه یا ترور؟!
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رئیس قوه قضاییه روزگذشته در جلسه 
شــورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سرقت 
از صندوق امانات یکی از شــعب بانکی ملی 

در تهران بر بررسی همه جانبه ابعاد مختلف 
این پرونده تاکید کرد و گفت: در این موضوع 
از یکســو،عده ای مالباخته شدند؛ از سویی 

دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت 
به امانت داری بانک لطمه وارد می شــود و 
جنبه های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رســیدگی 
به چنین جرائم مرکبــی، نهایت دقت را در 

مستند بودن رسیدگی ها داشته باشند.
غالمحسین محســنی اژه ای با یادآوری 
این نکته که همه افــراد در مظان اتهام قرار 
گرفته در پرونده هایی نظیر سرقت از صندوق 
امانات بانک ملی، در یک ســطح نیســتند؛ 
عنوان کرد: ممکن اســت برخی از این افراِد 
در مظان اتهام قرار گرفته، مباشــر یا معاون 
جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به 
فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمین 
نقش داشته اند؛ همچنین امکان دارد عده ای 
نســبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه 

اقدام کرده باشند؛ علی ایحال اینطور نیست 
که همه افرادی که در این پرونده دســتگیر 
شــده اند و در مظــان اتهام قــرار گرفته اند 
مستقیماً در سرقت از صندوق امانات بانک 

حضور داشته اند.
او با اشــاره به ســابقه دار بودن دو متهم 
پرونده مزبور، به دادســتان انتظامی قضات 
دستور داد تا نســبت به بررسی همه جانبه و 
دقیق پرونده قبلی ایــن دو متهم، اقدامات 

مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضاییــه، گفت: برای دو متهم 
پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، 
پیش تر به اتهام سرقت، در یکی از استان ها 
پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه دار بودند؛ 
لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع 
را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن 

پرونده، کوتاهی  و قصــوری از ناحیه مرجع 
رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه 
آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق 

از ارفاقات قانونی بهره مند شده اند یا خیر؟ 
اژه ای تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل 
پرونده ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان 
قوه قضاییه، ضعفی داشته ایم یا خیر؟ سپس 
به بخش های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم 
که آیا بانک و قسمت های دیگر در وقوع این 
قبیل ســرقت ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید 

اول از خودمان شروع کنیم.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشــاره به 
عضویت تعدادی از متهمان پرونده ســرقت 
از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، 
به پژوهشــگاه قوه قضاییه دستور داد تا این 
موضوع را مورد بررســی قرار دهد که چطور 
اعضای یک خانواده بصورت گروهی مرتکب 
جرمی می شوند؟ و چطور اگر از این خانواده 
افرادی پیش تر محکوم شده اند، مجدداً آن 
افراد به ارتکاب جــرم ادامه می دهند و بقیه 

افراد خانواده نیز با آنها همکاری می کنند؟

رئیس قوه قضاییه:

همه ابعاد سرقت از بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد

خبر

دستور رئیس جمهور به مسئوالن اجرایی: 
 در نظام حکمرانی 

از نخبگان استفاده شود
رئیس جمهور بــر اهمیت بهره گیــری از توان 
کارشناســی نخبگان و دانشــگاهیان در نظام 

حکمرانی، تأکید کرد.
 به گزارش ایرنا، ســید ابراهیم رئیسی در جمع 
گروهی از رؤسای دانشگاه های کشور گفت: مهم 
است سازوکارهای کارآمدی برای شکل گیری 
یک رابطه موثر میان دولت و نهــاد علم فراهم 
شود تا بتوانیم مساله محور از توان علمی مراکز 

دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم.
    

امروز و به دعوت ابراهیم رئیسی انجام می شود:
 سفر رئیس جمهور ترکمنستان

 به تهران 
سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان 
عصر امروز )سه شنبه( به دعوت رسمی ابراهیم 
رئیســی، در راس هیاتی بلندپایــه از مقامات 
سیاسی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود. 
استقبال رســمی در مجموعه سعدآباد، دیدار و 
گفت وگو با رییس جمهور کشورمان، برگزاری 
نشست مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور و 
امضای چند سند همکاری و تفاهم نامه از جمله 
برنامه های سفر دو روزه بردی محمداف به تهران 
خواهد بود. این اولین ســفر بردی محمداف به 
تهران از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت ریاست 

جمهوری ترکمنستان است.
    

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
الیحه اصالح قانون حمل سالح 
ربطی به تجمعات اعتراضی ندارد

معاون پارلمانی رییس جمهــور عنوان کرد: 
الیحه اصــالح قانون حمل ســالح به تجمعات 
اعتراضی کنونی ، ربطی ندارد به گزارش ایسنا، 
محمد حســینی گفت: این الیحه در دولت قبل 
تهیه و در کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس بررسی شد. الیحه مذکور، خوب و 
قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده ای آن را 
به برخی تجمعات و اعتراضات امروز، ربط بدهند.

او افزود: این الیحه محرمانه نیست و در صحن 
مجلس بررسی خواهد شد
    

سخنگوی شورای نگهبان:
طرح شفافیت قوای سه گانه رد شد

سخنگوی شــورای نگهبان در نشست خبری 
هفتگی خود اعالم کرد طرح شــفافیت قوای سه 
گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مورد تایید 

این شورا قرار نگرفت.
به گزارش ایرنــا، هادی طحان نظیــف افزود: 
ابهامات و اشکاالت شورای نگهبان درباره اصل طرح 
دو فوریتی شفافیت قوای ســه گانه، دستگاه های 
اجرایی و سایر نهادها نیست بلکه درباره جزئیات و 

نحوه اجرای این مصوبه مجلس است.
در همین رابطــه روح اهلل نجابت، ســخنگوی 
کمیســیون امور داخلی مجلس نیــز عنوان کرد 
مجلس آماده است تا برای داشــتن قانونی جامع 
درباره شفافیت ایرادها و ابهامات شورای نگهبان را 

در اسرع وقت بررسی و اصالح کند.
    

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری:
رئیس دیوان عالی کشور: دو اتهام 

اکبر طبری دوباره رسیدگی می شود
وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی از بیم اقدام 
ایران به شهروندان این رژیم هشدار داد که از سفر 

به ترکیه خودداری کنند.
به گزارش ایســنا، به نقــل از هاآرتص، یائیر 
الپید، روز دوشــنبه در پی انتشــار اخباری در 
رابطه با حمالت احتمالی ایــران در ترکیه علیه 
صهیونیست ها، هشدار داد که شهروندان این رژیم 

از سفر به ترکیه خودداری کنند.
    

 انتقال دو زندانی ایرانی از هند 
به کشور تا پایان خرداد

معــاون حقوق بشــر و امور بین الملــل وزارت 
دادگستری عنوان کرد بر اســاس توافق با مقامات 
هندی دو تبعه ایرانی زندانــی تا پایان خرداد برای 

ادامه محکومیت شان به ایران منتقل می شوند.
به گــزارش ایســنا،فتاح احمدی گفــت: حدود 
٢۰ زندانی ایرانی در هند که یا محکوم شــده اند یا در 
بازداشت هســتند، داریم. همین حدود هم هندی 
در ایران که بیشــتر به دلیل قاچاق سوخت دستگیر 
شدند، داریم. ما با هند سال ها پیش موافقت نامه انتقال 
محکومان را امضا کردیم و بر اســاس آن که میان دو 
کشور الزم االجرا است زندانیان می توانند در چارچوب 
این موافقت نامه به کشور خودشان منتقل شوند و یا 
بعد از مدتی این زندانی ها مشمول عفو و سایر امتیازات 

که به تخفیف مجازاتشان بیانجامد، شوند.

روی موج کوتاه

اگرچه مسئوالن ایرانی نیز 
ترجیح می دهند با »سیاست 

چراغ خاموش« به سراغ دشمن 
دیرینه خود بروند و دست خود را 
رو نکنند اما تعدد ترور و یا مرگ 

مشکوک در این روزها این گمان 
را که نفوذ اسرائیل در کشور 

بیش از گذشته گسترش یافته 
است،  تقویت می کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم 
گفته تجربه نشان داد قطعنامه اخیر شورای حکام قطعنامه واین 
دست از قطعنامه ها نه تنها کاغذپاره نیستند بلکه می تواند ایران را 

به سمت انزوا سوق دهد.
به گزارش خبرآنالین، حشمت اهلل فالحت پیشه افزود:همه 
کسانی که تحریم ها را کاغذپاره نامیدند، بعدها اقرار کردند مواضع 
شان بسیار شعاری بوده است. اکنون هم پرونده ایران در درگاه یا لبه 
پرتگاه بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته است و 
اگر زمانی شورای حکام تصمیم بگیرد ، قطعنامه ای با ضمانت اجرا 
صادر کند، این می تواند پرونده ایران را دوباره در شــورای امنیت 

سازمان ملل متحد باز کند، مشابه سال ٢۰۰۶ میالدی، که بعد از آن 
قطعنامه های تحریمی علیه ایران شکل گرفت.

او ادامه داد: اگر چنین تحولی رخ دهــد، ایران به نقطه اول باز 
می گردد و بسیاری از دستاوردهایی که با برجام به دست آمده بود 
از میان می رود و در نهایت اجماع جدیدی علیه ایران شــکل می 
گیرد. تجربه نشان داد ایران می توانست سرنوشت خودش را به 
عنوان طرف اصلی میزمذاکره برجام مشخص کند، اما سرنوشتش 
را به البی های قدرت ها یعنی چین و روسیه سپرد و تا آن ها با دیگر 
کشورهای اروپایی در البی ها بر سر صدور یا عدم صدور قطعنامه 

شورای امنیت علیه ایران به امتیازات الزم برسند.

فالحت پیشه درباره اینکه اگر پرونده ایران به شورای امنیت 
برود موضع روسیه و چین چه خواهد بود، گفت: رفتار روسیه و 
چین قابل پیش بینی نیست. اگر ایران به سوی تولید بمب برود 
روسیه و چین از حاال دو بازی را به ضرر ایران انجام می دهند. در 
بازی نخست، زمانی که دبیرکل آژانس با اسرائیل مذاکره و اسناد 
ادعایی آژانس را علیه ایران مطرح می کند به این معنی است که 
اوضاع به شدت ناعادالنه تر و ظالمانه تر از هر زمان دیگری است. 
از این منظر، روس ها و چینی ها با کسب امتیاز از غرب و آمریکا 
تالش می کنند، مانع اقدام احتمالی ایران در ساخت بمب اتمی 
شوند. ثانیا زمانی که روسیه هم به باشگاه کشورهای تحریم شده 

وارد شد، انتظار این بود روسیه خود در راس کشورهای تحریمی 
بلوک تحریمی ها را شکل دهد. ولی مشاهده کردیم روسیه به 
عنوان قلدر باشگاه تحریمی ها عمل کرد و بازار کشورهایی مثل 

ایران را ربود و هزینه تحریم را برای ایران افزایش داد. 

فالحت پیشه: 

تجربه نشان داده قطعنامه شورای حکام »کاغذ پاره« نیست

روزنامه نیویورک تایمز چندی 
پیش به نقل از »یک مقام 

اطالعاتی« که در جریان تماس های 
اسرائیل و آمریکا قرار داشته 

نوشته بود که اسرائیل به مقام های 
آمریکایی اطالع داده است که 
مسئولیت کشتن شهید صیاد 

خدایی را برعهده می گیرد


