
اقدام جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز 
)دوشنبه( سند مشــارکت راهبردی با کشورهای 

حاشیه خلیج فارس را تصویب کردند.
به گزارش فــارس،  اتحادیه اروپا در این ســند 
می گوید: »کشــورهای خلیج ]فارس[ شریک های 
قابل اعتمادی برای تامین انرژی و تضمین تعادل بازار 
جهانی هستند«. به نوشته رسانه های اروپایی، در این 
بیانیه ادعا شده است: »ایران به صورت مستقیم یا از 
طریق نیروهای نیابتی خود، ثبات منطقه را تهدید 

می کند«.
در این بیانیه آمده اســت: »ارائه موشک توسط 

ایران به گروه های مسلح، نگران کننده است«.
    

اجرای حکم اعدام ضارب روحانیون 
حرم رضوی

حکم اعدام ضارب روحانیون در حرم مطهر رضوی 
در مشهد روز گذشته اجرا شد. رئیس کل دادگستری 
خراسان رضوی درباره این پرونده گفت: حکم اعدام 
عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، در ۳٠ خرداد ماه 
۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسئوالن از 
طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشــهد به 

مرحله اجرا در آمد.
غالمعلی صادقی، افــزود: پس از اتمــام فرایند 
رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رای توسط شعبه 
اول دادگاه انقالب اســالمی مشــهد پرونده جهت 
فرجام خواهی به دیوان عالی کشــور ارســال و رای 
صادر شده توسط دادگاه انقالب مشهد مبنی بر اعدام 
نامبرده توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور تایید شد.

    
ناصر کنعانی، جانشین احتمالی

سعید خطیب زاده 
گفته می شود که »ناصر کنعانی چافی«، رئیس 
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در مصر 
جایگزین ســعید خطیب زاده در این جایگاه خواهد 
شــد. تســنیم به نقل از منابع آگاه نوشت احتماال 
نشست خبری روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه 
آخرین جلسه ای بود که خطیب زاده به عنوان سخنگو 

حاضر شد.
    

رئیس مجلس:
ارتقای روابط پارلمانی ایران

و کرواسی ضروری است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در دیدار رئیس 
گروه دوســتی پارلمانی کرواســی و ایران به ایجاد 
مسیری ماندگار برای ارتباطات بین ایران و کرواسی 
تاکید کرد و گفــت: ارتباطات پایــدار را دولت ها و 
پارلمان ها تعیین می کنند و در ایــن زمینه ارتقای 

روابط گروه های دوستی پارلمانی ضرورت دارد.
به گزارش ایرنا، زالتکو حسن بگوویچ نیز در این 
دیدار، گفت: مناسبات دوســتانه و عمیقی میان دو 
کشــور وجود دارد و امیدواریم با به نتیجه رسیدن 

مذاکرات وین، روابط بیش از پیش توسعه یابد.
    

محمود صادقی با اشاره به مستثنی شدن 
دو نهاد از نظارت دیوان عدالت اداری:

مصوبه مجلس نظام را مختل می کند
نماینده سابق تهران در خصوص مستثنی کردن 
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای 
مجازی از نظــارت دیوان عدالــت اداری گفت این 
موضوع برای اصل خود نظام مخاطــره دارد. یعنی 
تعریف نظام این اســت که هر بخشــی کار خودش 
را انجام بدهــد؛ و این تداخل وظایــف و اختیارات، 

متأسفانه خود نظام را مختل می کند
به گزارش جماران، محمــود صادقی افزود: این 
مصوبه با صالحیت ذاتی قوای سه گانه از چند جهت 
مغایرت دارد. یکی از جهات اینکه می تواند اختیارات 
خود مجلس را محــدود کند و عمــال در جایی که 
این شــوراها اقدام به قانونگذاری مــی کنند مانع 
اظهار نظر دیوان عدالت می شــوند. با توجه به اینکه 
خیلی از نمایندگان در این مصوبــه به اصل ۱۱٠ و 
اختیارات ولی فقیه اســتناد کرده بودند، من گفتم 
اتفاقا این با همان اصــل ۱۱٠ هم مغایرت دارد؛ چرا 
که سیاســت های کلی نظام قانونگذاری هم ابالغیه 

رهبری است.
    

رایزنی سفیر ایران با دادستان قطر
در مورد انتقال زندانیان 

سفیر ایران با »عیســی النعیمی« دادستان کل 
کشور قطر دیدار و رایزنی کرد.  به گزارش ایسنا، حمید 
رضا دهقانی در صفحه توییتر خــود در این ارتباط  
نوشــت :در مالقاتی که با جناب آقای دکتر عیسی 
النعیمی دادستان کل کشــور قطر داشتم، پیرامون 
چند موضوع مهم از جملــه انتقال برخی از زندانیان 
به کشورمان گفت وگو کردیم ... آقای دادستان اعالم 
کرد رضایت زندانیان گرفته شــده و پرونده انتقال 
تمام شده و برای وزارت کشور قطر ارسال شده است.
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اوایل خرداد بود که اعالم شد در یکی 
از واحد های تحقیقاتــی وزارت دفاع در 
منطقه  پارچین، یک نفر شــهید و یک 
نفر دیگر مجروح شده است. حال یکی 
از فرماندهان سپاه جزئیات بیشتری از 
حادثه چهارم خرداد در پارچین ارائه داده 
است؛ سردار حسنی آهنگر که فرمانده 
دانشگاه امام حسین)ع( است روز گذشته 
در پنجمین جشــنواره علمی سلمان 
فارسی درباره این حادثه، گفت: »خطوط 
تولید ما هدف خرابــکاری صنعتی قرار 
می گیرد؛ شــهید وزارت دفاع خودش 
مورد هدف نبــود اما تحــت تأثیر یک 
خرابکاری صنعتی قرار گرفت.« منظور 
سردار حســنی آهنگر از شهید وزارت 

دفاع، مهندس احسان قد بیگی است که 
در دانشگاه صنعتی شریف درس خوانده 
بود و در این حادثه جان خود را از دست 
داد. وزارت اطالعــات در همان زمان در 
اطالعیه ای اعالم کرده بود که تحقیقات 
بــرای چگونگی و علت این ســانحه در 
دست بررسی است. فرمانده دانشگاه امام 
حسین )ع( همچنین هشدار داده که باید 
با روش های هوش مصنوعی از تهدیدها 

پیشگیری کنیم.
نکته ای که در این میان جلب توجه 
می کند این است که در ماه خرداد بارها 
این حادثه به شکل های مختلف رخ داده 
و شهادت قدبیگی تنها اتفاق این روزها 
نیست؛ هفته گذشته بود که وزارت دفاع 
در اطالعیه ای خبر داد که  محمد عبدوس 
از کارمندان این وزارتخانه در زمان انجام 

ماموریت در منطقه عمومی سمنان به 
شهادت رسیده، در همان روز، سپاه روح 
اهلل نیز در اطالعیه ای عنوان کرد پاسدار 
علی کمانی از رزمندگان یگان هوافضا در 
شهرستان خمین بر اثر سانحه رانندگی 
جان خود را از دست داده است. پیش از 
آن نیز خبر ترور یکی از کارکنان سپاه قم 
منتشر شده بود که روابط عمومی سپاه 

علی ابن ابیطالب)ع( آن را تکذیب کرد.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود؛ 
اول ماه خرداد خبر رســید حسن صیاد 
خدایی که به ادعای رسانه های اسراییلی 
مسئول سازماندهی عملیات علیه آنها 
بود در نزدیکی خانه خود در تهران توسط 
دو موتور سوار و با پنج گلوله به شهادت 
رسیده است. سپاه در اینباره در بیانیه ای 
اعالم کرد او هدف جنایت تروریستی ضد 

انقالب و عوامل وابسته به استکبار جهانی 
قرار گرفته است. کمتر از سه روز بعد نیز 
مرگ یکی دیگر از نظامیان منتشر و اعالم 
شد سرهنگ »علی اســماعیل زاده« از 
فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران 
ترور شده اســت اما خبرگزاری ایرنا این 

خبر را رد و اعالم کرد که او در سانحه ای 
در منزل مسکونی خود جانش را از دست 

داده است. 
چند روز بعــد خبر رســید »ایوب 
انتظاری« از دانش آموختگان مهندسی 
هوا-فضا از دانشــگاه صنعتی شریف و 
مســئول چند پروژه بزرگ در پردیس 
فناوری یزد، فوت کرده اســت. هر چند 
مرگ او غیر مترقبه بود اما دادگستری 
یزد اعالم کرد مرگ او مشکوک نبوده و 
مرحوم تنها کارمند معمولی یک شرکت 
صنعتی بوده و به خاطــر بیماری فوت 

کرده است.

خرابکاری های دنباله دار
حادثه های رخ داده در مورد این افراد 
یک نقطه مشترک دارد و آن اینکه آنها در 
مراکز نظامی و هسته ای کشور مشغول 
به کار بوده اند، این حــوادث البته تنها 
برای اشخاص نبوده و چند باری به مراکز 
حساس و استراتژیک کشور نیز حمله 

شده است.
آذر ۱۴٠٠ بود که برخی خبرگزاری ها 
اعالم کردنــد در نزدیکی تاسیســات 
هســته ای نطنز صدای مهیبی شنیده 
شده است. فرمانده پدافند هوایی نطنز 
دلیل آن صدا، را آزمایش یک موشــک 
پدافندی دانست و سخنگوی ارتش نیز 
گفت که چنیــن آزمایش هایی با هدف 
بررسی میزان آمادگی سامانه های دفاعی 
منطقه انجام می شوند و جای هیچ گونه 
نگرانی وجود ندارد. چندماه قبل یعنی 
در تیر ماه سال ۱۴٠٠ بود که سخنگوی 
وقت دولــت حمله پهپادی بــه یکی از 
ساختمان های ســازمان انرژی اتمی 
ایران در کرج )که به ادعای برخی شرکت 
تکنولوژی ســانتریفیوژ ایران تسا، بوده 
است( را تایید کرد و آن را »خرابکاری« 
دانســت. البته علی ربیعی گفته بود که 
این اقدام خرابکارانه منجر به آسیب قابل 
توجه انســانی و تجهیزاتی نشده و تنها 
آسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها 

وارد شده است.

رد پای اسراییل
اگر یکبار دیگر به این جمله فرمانده 
دانشگاه امام حسین )ع( که هشدار داده 
»باید با روش های هــوش مصنوعی از 
تهدیدها پیشگیری کنیم« دقت کنیم،  
به این نتیجه می رســیم کــه احتمال 
»خرابکاری«، »تــرور« و حتی »نفوذ« 
در رخ دادن این اتفاقــات، وجود دارد و 

پای اسراییل نیز می تواند در میان باشد.
پــس از شــهادت صیــاد خدایی، 
روزنامه نیویورک تایمز بــه نقل از یک 
مقام اطالعاتی نوشــته بود که اسرائیل 
به مقام های آمریکایی اطالع داده است 
که مسئولیت کشتن این شهید را برعهده 
می گیرد. جالب آنکه چند ســال پیش 
رئیس سازمان اطالعات اسرائیل رسما 
اعالم کرده بود: »ایران هرگز به ســالح 
اتمی دست نخواهد یافت و این تعهدی 
است که اســرائیل به آن پایبند خواهد 
ماند.« او همچنین با ادعای خرابکاری 
در تاسیســات اتمی ایران گفته بود این 
عملیات از طریق اســتخدام گروهی از 
دانشمندان هسته ای ایران انجام شده  
است. ادعایی که هیچگاه مقامات ایرانی 
آن را تایید نکردند.  خــرداد پرحادثه به 
پایان راه رسیده است اما باید منتظر ماند 
و دید مرگ های مشکوک در تابستان نیز 
ادامه خواهد داشت و یا مقامات نظامی 
و امنیتی هشــدار فرمانده دانشگاه امام 

حسین را جدی می گیرند.

»خرابکاری« در خطوط تولید صنعتی پارچین تایید شد

پیشنهاد پیشگیری از نفوذ با »هوش مصنوعی«
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سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مذاکرات وین گفت: 
ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت می کنیم و این قطار 

علی رغم بدعهدی آمریکا از ریل خود خارج نشده است.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، صبح دیروز در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: آخر هفته 

میزبان آقای الوروف، وزیر خارجه روسیه خواهیم بود.
وی همچنین در این نشســت در در ارتباط با شــایعات 
مطرح شــده در فضای مجازی مبنی بر استعفای علی باقری، 
مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات وین اظهار کرد:  
کلیه کارها و اقدامات  در درون  وزارت خارجه در حال انجام 
است و مذاکره کنندگان ما بی توجه به برخی از شایعات که با 

هدف ساخته می شود کار خود را می کنند.
خطیب زاده همچنین گفت:  اگر اکنون در این نقطه قرار 
داریم به خاطر این است که آمریکا در سال ۲٠۱۸ به صورت یک 
طرفه و غیرقانونی از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری 
را اعمال کرد. سیاستی که به تعبیر خودشان به یک شکست 

مفتضحانه منجر شده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم طرف آمریکایی به مسیری که 
نتیجه آن امضای توافق است برگردد، خاطر نشان کرد: ما برای 
حصول یک توافق خوب، پایدار و موثــر آمادگی داریم و همه 

زمینه ها را نیز برای رسیدن به آن آماده می دانیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن در خصــوص 
تحریم های تازه آمریکا علیه ایران علیرغم ادعاهای مقامات 
این کشور مبنی بر تالش جهت رســیدن به توافق با ایران و 
رفع تحریم ها گفت:  سیاســت یک بام و دو هوای واشنگتن 
سال هاست برای همه روشن شده است. از یک طرف اظهارات 
مقامات کنونی آمریکا را می شنویم که می گویند می خواهند 
خطا و اشتباهات دولت ترامپ را جبران کنند، حقوق بین الملل 
را رعایت کنند و کنشگر مسئولی در نظام بین الملل باشند ولی 
از طرف دیگر در عمل همان سیاســت های شکست خورده 
دولت ترامپ را شاهد هستیم و آن رفتارهای قانون گریزانه 

ادامه دارد. تنها چیزی که می توان در این ارتباط گفت همان 
ضرب المثل معروف فارسی است که قسم حضرت عباس را 

باور کنیم یا دم خروس را؟
خطیب زاده خاطرنشــان کرد: این گونه رفتارها از سوی 
آمریکا باعث افزایش بی اعتمادی جامعه جهانی به این کشور 
شده و ما هم به خاطر همه این دالیل باید مراقب منافع و حقوق 

مردم بزرگ ایران باشیم.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سوال 
دیگر ایســنا در ارتباط با نتایج سفرهای اخیر روسای جمهور 
ترکمنستان و قزاقستان به ایران و پیگیری سیاست دیپلماسی 
منطقه ای از سوی دولت ســیزدهم افزود: ایران اکنون دارد 
جایگاه خود را به عنوان هاب ترانزیتی منطقه مجددا به دست 
می آورد. اولین انتقال محموله ریلی قزاقستان از طریق ایران 
و با قرار گرفتن ترکمنســتان و ترکیه در مسیر این خط ریلی 
عملیاتی شده و کاالها می تواند از قزاقستان در این مسیر تمام 
ریلی منتقل شوند، اولین محموله های کریدور شمال-جنوب 
از طریق دریــا و خط راه آهن منتقل شــده اســت. کریدور 
شمال-جنوب و شرق-غرب و ســایر مسیرهای جانبی دیگر 
در حال فعال سازی است. این ها از سفرهایی که انجام شده به 
امضای قرارداد رسیده و یا در حال پیگیری است. در جریان سفر 
رئیس جمهور قزاقستان و همچنین سفر چندی پیش روسای 
جمهوری تاجیکستان و ترکمستان به ایران تالش کردیم حلقه 

اتصاالت منطقه ای را تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه ما در تالش هستیم که سطح تجارت خود 

را با قزاقستان از نیم میلیارد دالر به سه میلیارد دالر برسانیم 
که این موضوع پویایی خاصی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
و منطقه ای ایران طلب می کند، افزود: ما در تالش هســتیم 
همکاری های خــود را در حوزه های سیاســی و اقتصادی در 
مناطق مختلف جغرافیایی پیرامون خود از جمله حوزه قفقاز 
و آسیا گسترش دهیم و در همین چارچوب آخر هفته جاری 
میزبان آقای الوروف وزیر خارجه روسیه در تهران خواهیم بود.
ســخنگوی وزارت خارجه در ادامــه گفت وگوی خود با 
خبرنگاران در پاسخ به ســوال دیگری در ارتباط با پیشرفت 
مذاکرات بین ایران و عربستان و همچنین زمان برقراری روابط 
دیپلماتیک بین تهران و ریاض گفت: االن خیلی زود است که 
در خصوص مرحله پایانی برقراری روابط دیپلماتیک بین دو 
کشور اظهار نظر کنیم. اکنون تمرکز ما بر موضوع اعزام حجاج 
است و ما از مساعدت هایی که مراکز ذیربط در این ارتباط انجام 
دادند تشکر می کنیم. ما تمرکز بر این داریم که امنیت و آرامش 
حجاج ایرانی فراهم شــود و حج در فضای آرامی برگزار شود. 
تعدادی از حجاج ما وارد عربستان شده اند و گزارشاتی که در 
این زمینه دریافت کرده ایم گزارش هــای امیدوارکننده ای 

است.
وی خاطر نشان کرد: قطعا میزبانی مناسب از حجاج ایرانی 
زمینه ساز برای پیگیری ادامه توافقات و ابعاد دیگر روابط بین 
دو کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعالم 
کرد که بدهی وزارت برق عراق به وزارت نیروی ایران پرداخت 

شده است.

خطیب زاده در نشست خبری:

قطار مذاکرات از ریل خارج نشده است

علی ایوبی

روی موج کوتاه

رییس قوه قضاییه به بخش های مختلف دستگاه قضا تکلیف 
کرد با توجه به شرایط کشور از انجام امور و برنامه های نمایشی 
و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دســتاوردهای خود 
به جد اجتناب و پرهیز کنند. به گزارش ایســنا، غالمحسین 
محسنی اژه ای در نشست مسئوالن عالی قضایی همچنین با 
تاکید بر مقوله مطالبه گری مقامات و مسئوالن قضایی از خود و 
زیرمجموعه شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایراداتی که 
خود و مجموعه شان دارند، عنوان کرد: ما باید مطالبه گر باشیم، 
اما قبل از هــر چیز و هر کس باید از خودمان مطالبه داشــته 
باشــیم؛ چرا که اگر از خودمان غافل شویم، تبعات نامطلوبی 
دامن گیر ما خواهد شــد و در ایفای وظایف و مسئولیت های 
خود در راستای احقاق حق، ابطال باطل، صیانت از بیت المال 

و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می شویم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت 
و زندانی کردن غیرضرور افــراد و متهمان و اتخاذ تدابیری 
برای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال 
به مســئوالن ذیربط قضایی موکداً تاکید کرد که نسبت به 
تعقیب ، محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد شرور ، سارق 
و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تالش و مساعی خود 
را به کار گیرند. او با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای 
مردم باال اســت، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد 
تمامی تدابیــر و اقدامات الزم را بــرای کاهش هزینه های 

دادرسی اتخاذ کند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه از وضع موجود درخصوص 
هزینه های دادرسی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا 
و دادستان کل کشــور نیز مأموریت داد با استفاده از ظرفیت 

نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر 
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل تری را برای 
ایجاد تحول در فرایند رســیدگی به پرونده هــای قضایی و 
کاستن از هزینه های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در 

دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشــمردن موارد و مصادیقی از باال 
بودن هزینه های دادرســی، مشخصاً به مســئوالن ذیربط 
قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت های الزم را در قبال افراد 
زیان دیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به 

آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
محســنی اژه ای در همین رابطه عالوه بر نقش مسئوالن 
قضایی به مســئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی 
نیز در کمک و مســاعدت به افراد زیان دیــده و بزه دیده در 

راستای شناســایی بزهکاران اشــاره کرد و افزود: بسیاری از 
افراد زیان دیده و بزه دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و 
معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ همچنین ممکن 
است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه را 
نداشته باشند لذا مسئوالن و دست اندرکاران قضایی، انتظامی 
و امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت 
بزه دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و 

دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان دیده طی شود.

محسنی اژه ای:

از انجام امور نمایشی در هفته قوه قضاییه پرهیز شود

خبر

 با دقت در جمله فرمانده 
دانشگاه امام حسین)ع( 

که »باید با روش های هوش 
مصنوعی از تهدیدها 

پیشگیری کنیم« به این 
نتیجه می رسیم که احتمال 

»خرابکاری«، »ترور« و 
حتی »نفوذ« در رخ دادن 

این اتفاقات، وجود دارد

فرمانده دانشگاه امام 
حسین)ع(: »خطوط تولید 
ما هدف خرابکاری صنعتی 

قرار گرفته است؛ شهید 
وزارت دفاع خودش مورد 
هدف نبود اما تحت تأثیر 

یک خرابکاری صنعتی 
قرار گرفت«


