
طائب از ریاست سازمان اطالعات 
سپاه برکنار شد

حسین طائب، رئیس سازمان اطالعات سپاه از 
سمت خود برکنار شــد. به گزارش فارس، رمضان 
شریف، سخنگوی سپاه اعالم کرد: با حکم حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه،  محمد کاظمی به سمت 

»رئیس سازمان اطالعات سپاه« منصوب شد .
بنابراین گــزارش، طائب پــس از برکناری، در 

سمت  »مشاور فرمانده کل سپاه« قرار گرفت. 
    

بازداشت چند متهم مرتبط با ترور 
شهید صیاد خدایی

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و رئیس دفتر 
دادستان کل کشور از دستگیری چند نفر در ارتباط 
با پرونده ترور شهید صیاد خدایی خبر داد. به گزارش 
فارس؛ علی اکبر بختیاری با بیــان اینکه نیرو های 
امنیتی قطعا به وظایف خود با جدیت ادامه می دهند، 
گفت: در این پرونده ها معذوریت هایی وجود دارد؛ 
زیرا دستگاه های امنیتی باید بتوانند اقدامات الزم را 

در تعقیب پرونده به خوبی پیگیری کنند.
    

 پوتین در تاریخی نامشخص
به ایران می آید

ســخنگوی کاخ کرملیــن اعــالم کــرد که 
رئیس جمهور روسیه در تاریخی نامشخص از ایران 
بازدید خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی کاخ کرملین روز جمعه با اشاره به سفر 
احتمالی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به 
تهران و شرکت در نشست روند آستانه گفت: او قطعا 
در زمانی به آن جا سفر خواهد کرد اما زمان دقیق آن 

هنوز تعیین نشده است.
    

در بیانیه وزارت خارجه چین عنوان شد:
 استقبال ایران از نقش پکن

در مذاکرات هسته ای
وزارت امور خارجه چین در بیانیه با اشاره به گفت 
و گوی وزرای خارجه دو کشور ایران و چین تاکید 
کرد که طرف ایرانی از نقش سازنده پکن در رابطه با 

مساله هسته ای ایران استقبال می کند.
به گزارش ایرنا در بیانیه وزارت خارجه چین آمده 
است: وانگ یی در گفت و گو با امیرعبداللهیان گفت 
که چین اقدامات غیرســازنده که منجر به تشدید 
تنش ها شود را تایید نمی کند. تمامی طرفین باید به 
طور پیوسته برای حصول توافق از طریق دیپلماسی 
تالش کنند. چیــن مخالف سیاسی ســازی امور 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است و از حل وفصل 
مشکالت برجســته از طریق گفت وگو و همکاری 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و طــرف ایرانی 
حمایت می کند. طرف آمریکایی نیز به طور صادقانه 
مسئولیت های خود را بپذیرد و به درخواست های 

منطقی طرف ایرانی پاسخی مثبت ارائه دهد. 
    

تخت روانچی: 
طالبان کاری برای تشکیل حکومت 

فراگیر انجام نداده است
ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در 
نشست شــورای امنیت در مورد افغانستان ضمن 
ابراز همدردی بــا مردم این کشــور در زلزله اخیر 
گفت: طالبان هنوز نتوانسته است تالش های قابل 
توجهی برای تضمین فراگیری قومی و سیاســی 
واقعی حکومت انجام دهد. به گزارش ایسنا، مجید 
تخت روانچی افزود: مردم افغانستان از پیشینه های 
مذهبی و قومی مختلف، به ویژه نسل جوانی که در 
آینده رهبری افغانستان را بر عهده خواهند داشت، 
باید مطمئن باشــند که در امور کشور خود حرفی 
برای گفتن دارند. این امکان پذیر نخواهد بود، مگر 
اینکه یک حکومت فراگیر ایجاد شود و توجه کافی به 
ساختارهای سیاسی و اجتماعی افغانستان مبذول 
شود که بتواند مردم را از هر طبقه از جمله قومیت ها، 

مردان، زنان و جوانان مشارکت دهد.
    

امام جمعه مشهد از آغاز فروپاشی 
نظام پسامدرنیسم خبر داد

امام جمعه مشــهد گفت: تنها کشــوری که به 
معنای واقعی کلمه، مدیریت اســالمی در آن اجرا 
می شود، جمهوری اســالمی ایران است. در دنیای 
اسیر مدرنیته که همه پرسی استقالل ایالت تگزاس 
در آمریکا و انحالل کابینه دولت رژیم صهیونیستی، 

سرآغاز فروپاشی جهان پسامدرنیسم است.
به گزارش انتخاب احمد علم الهدی افزود: ایران 
اسالمی در اوج اقتدار است و مسئوالن در این کشور 
با مردم ممزوج و مانوس هستند. امروزه جمهوری 
اسالمی ایران تنها کشوری است که شیوه مدیریت 
دینی در آن درحال اجراســت و انقالب اسالمی به 
جهان نشان داده که می توان یک کشور را مبتنی بر 

حکم دین خدا مدیریت کرد.
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حاشــیه و نکته هــای عجیــب در 
دیدارهای مقام های ایرانی و روس تقریبا 
در حال تبدیل شدن به یک روال عادی 
است. حواشی خارج از عرف دیپلماتیکی 
که گالیه منتقدان دولــت را از نوع رفتار 
قیم مابانه طرف روس به دنبال دارد. البته 
واکنش حامیان دولت هم دیگر برای همه 
مشخص و واضح است: غربگرا خواندن 
منتقدان و اتهام حاشــیه ساختن برای 

دولت انقالبی.
شــاید فقــط حــواس عالقمندان 
نکته سنج تاریخ، به همزمانی سفر الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه به ایران و سالگرد 
به توپ بســتن مجلس توسط لیاخوف 
روس بودد و واقع گرایی در دیپلماســی 
چندان جایی برای این مشــابهت های 
تاریخی نمی گذارد اما همین سفر کوتاه 
مقامات روس به تهران باز هم حاشیه  ساز 

شد. 

 ماسک رئیسی 
نشانه عزت و اقتدار بود

چندین سایت نزدیک به اصولگرایان 
از رعایت نکردن پروتکل  های بهداشتی 
توسط سرگئی الوروف در دیدار با ابراهیم 
رئیسی گله کردند. عصر ایران نوشت: »در 

دیدار سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه 
با سید ابراهیم رئیسی در حالی که رئیسی 
برای رعایت پروتکل بهداشتی ماسک زده 
بود اما وزیر خارجه روسیه بدون ماسک در 
جلسه حضور داشت.این در حالی است که 
پروتکل  های سختگیرانه روس   ها باعث 
شده بود که رئیس مجلس ایران در سفر به 
روسیه با پوتین دیدار نکند یا وزیر خارجه 
سابق ایران در ســفر به روسیه تلفنی با 

والدیمیر پوتین رایزنی کند.«
انتقادها از این رفتار و مقایســه آن با 
نوع رفتار روس ها با مقامات کشــورمان 
در حال گسترش بود که عبداهلل گنجی، 
مدیرمسئول روزنامه همشهری و از فعاالن 
اصولگرا در توئیتی ماسک زدن ابراهیم 
رئیسی را نشانه عزت دانست و نوشت: » بر 
خالف دیدارهای اخیر رئیسی، از جمله 
دیدار با امام علی رحمان و قاسم توقایف 
روسای جمهور قزاقستان و تاجیکستان 
که بدون پروتکل  هــای کرونایی برگزار 
شد، با الوروف معنا دار و با ماسک و بدون 
مصافحه دیدار کرد. در عین دوســتی و 
منافع مشترک با روسیه، از نمایش عزت و 

اقتدار ایران نیز غافل نشد.«
این توئیت یار رسانه ای دولت سرآغاز 
جدل هــای مختلف شــد. رحمت اهلل 
بیگدلی، عضو شــورای مرکزی حزب 
جمهوریت و از فعــاالن اصالح طلب در 

پاسخ نوشت: » پس پذیرفتید که پوتین 
رئیسی را  تحقیر کرد و اآلن می خواهید 
بگویید با وزیر خارجه آنان مقابله به مثل 
کرده اند. اگر جرات دارند این کار را با پوتین 
بکنند! اگر اقتداری در کار بود الوروف  را 
وادار به زدن ماسک می کردند، اما این جا 
رئیســی مرتکب اعمال شــاقه شده تا 

الوروف دچار مشکل نشود! «
»دنیای وارانه« هم دیگر واکنشــی 
بود که به ماســک عزتمندانه این فعال 
اصولگرا داده شــد و کاربران زیادی به او 
یادآوری کردند کــه وزارت خارجه باید 
از آقای الوروف می خواســته در دیدار با 

رئیس جمهور از ماسک استفاده کند نه 
برعکس.

پوشش جنجالی خانم سخنگو
وضعیت پوشــش ماریا زاخــارووا 
ســخنگوی وزارت امورخارجه روسیه، 
در ساختمان وزارت خارجه ایران هم از 
دیگر موضوعاتی بود سوژه کاربران فضای 
مجازی شــد. مانتوی باز و دامن کوتاه و 
کفشه پاشنه بلند این مقام وزارت خارجه 
روسیه در زیر عکس ســردار سلیمانی 

اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت.
عده ای از منتقدان به مقایســه نوع 
پوشش ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه در ســفر به عربســتان و ایران 
پرداختند و نوشــتند که چه پروتکلی 
باعث شده این مقام روس در سفر به ریاض 
عرف پوشش این کشور را رعایت کند و در 

ایران رعایت نکند.
مســاله حجاب و نوع پوشش البته 
همیشه در ایران حساسیت برانگیز بوده و 
بسیاری به این موضوع واکنش نشان دادند 
که اگر دختران و زنان ایرانی همین تیپ را 
نه در یک مکان رسمی و دیپلماتیک بلکه 
در یک موقعیت معمولی داشته باشند 
با انواع مقاومت هــا و مواخذه ها مواجه 

می شوند.
صباآذرپیک فعال رسانه ای در توئیتی 

نوشت: »این که از سلفی با موگرینی هم 
بدتر است! نهاد، گشــت ارشاد ندارد؟ یا 
اینکه اینجا خونه شون  هست و راحتند؟«

در حالیکــه فضای منفــی در باره 
پوشش خانم دیپلمات در حال افزایش 
بود، مجددا مدافعان رسانه ای و سایبری 
دولت انقالبی وارد میدان شــدند. علی 
اکبر رائفی پور با گذاشتن عکس دیدار 
حســن روحانی، رئیس جمهور سابق 
با ترزا می و پوشــیده نبــودن پای وی 
نوشت: »دولت روحانی یا دولت رئیسی 
ندارد،باید پروتکل  های ما به رســمیت 
شناخته شده و اجرا شوند.منتها اینکه 
اصلالح طلبان گشت ارشاد براه انداخته 

اند ، دردشان چیز دیگری است.«
البته پاسخ   ها به رائفی پور هم از جنس 
تحریف ممنوع بود. کاربران به او و دیگر 
اصولگرایان که با عکس حسن روحانی 
سعی داشــتند این اتفاق را مسبوق به 
سابقه نشــان دهند یادآوری کردند که 
دیدار رئیس جمهور سابق ایران و نخست 
وزیر سابق انگلستان در حاشیه اجالس 
سازمان ملل در نیویورک برگزار شده و 
نه در وزارت امورخارجه ایران و زیر عکس 

سردار سلیمانی.
به هرحال نوع رفتار روس   ها و رعایت 
نکردن پروتکل  های حجاب در ایران بار 
دیگر ذهن ها را به سمت مصاحبه سفیر 
روسیه در تهران با روزنامه ایزوستیا چاپ 
مسکو انداخت که گفته بود »من بار ها و با 
صراحت به ایرانی ها گفته ام که دو مساله 
عمده مانع ورود شهروندان روس و نه تنها 
گردشگران به ایران می شود. یکی مساله 
دســتورالعمل پوشــش زنان است که 
امروزه حجاب حتی در گرما در همه جای 
این کشور، اجباری است و دیگری اینکه 

مشروبات الکلی ممنوع است.«

عالیجناب پوتین
یکی دیگر از حواشــی ایــن دیدار 
دیپلماتیک در نشست خبری مشترک 
امیرعبداللهیان با همتای روسی خود در 
تهران ایجاد شد. آنجا که وزیر امور خارجه 
ایران در بخشــی از ســخنانش درباره 
سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و دیدار با 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 

را »عالیجناب پوتین« خواند.
با این حال بســیاری از کارشناسان 
و حقوقدانان اســتفاده از ایــن لفظ را 
اشتباه ندانستند. هرچند تا پیش از این 
مرســوم نبوده و کمتر توسط مقامات 
ایرانی استفاده شده است.پرهام فرهنگ 
وصال،حقوقــدان در توییتی نوشــت: 
در ادبیات دیپلماتیک، برای اشــاره به 

ســفیر یا مقام باالتر، عناوین مشخصی 
 Her/His( :وجود دارد. در انگلیســی
 Son( :در فرانســوی ، )Excellency
Excellence( در عربــی: )صاحــب 

السعاده( و در فارسی: )عالیجناب(. 
با این حال بســیاری دیگــر بر این 
باور بودند که ایــن لفظ هرچند در عرف 
دیپلماتیک اشتباه نیست اما تا امروز از 
ســوی مقامات ایرانی مسبوق به سابقه 
نبوده و استفاده از این لفظ را برای ارادت 
بیشتر ایران به روســیه در دوره جدید 

دیپلماسی دولت باید قلمداد کرد. 

 اوکراین و برجام،
مواضع معلوم روس ها

اینکه الوروف از فهم درســت ایران 
از جنگ اوکراین تشــکر کرده و یا وزیر 
امور خارجه به صراحت گفته »روســیه 
درباره برجام درخواســت کرده بود که 
به گونه ای عمل بشــود که نفع خودش 
را ببرد و غربی   هــا هم گفتند که روس   ها 
انگیزه ای برای احیای برجام و همراهی با 
توافق ندارند«، دیگر حاشیه نیست. این ها 
عین متن تعامــالت دیپلماتیک ایران و 
روسیه است و به نظر می رسد در بر پاشنه 

خواسته  های روسیه خواهد چرخید.
واقعیت این اســت که افکار عمومی 
ایران به دلیل همین سیاست هاست که 
نسبت به عملکرد روســیه بیش از حد 
حساس شده و شایســته است مقامات 
سیاســی کشــورمان برای کنترل این 
فضا در رعایت پروتکل های دیپلماتیک 

هوشمندانه تر رفتار کنند.
انتظــار اینکه ایــران و روســیه در 
مالقات   ها و دیدارها به ارزش های یکدیگر 
احترام بگذارند خواسته زیادی نیست و  
وزارت امور خارجه می تواند با کمی اعتماد 
به نفس و تذکرهای الزم، مقامات روس را 

مجاب به رعایت این فضا بکنند. 

عدم رعایت برخی مناسبات دیپلماتیک ازسوی مقامات دو کشور، باز هم واکنش برانگیز شد؛

حاشیه های سفر »عالیجنابان« روس به ایران
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دادستان کل کشور می گوید بیشتر گزارش هایی 
که کمیســیون اصل نود مجلس برای قوه قضاییه 

ارسال می کند فاقد مستندات جرم است.
به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری دادستان 
کل کشور با اشاره به پرونده های ارسالی از مجلس 
شــورای اســالمی به قوه قضاییه گفت: به موجب 
دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا 

برای رسیدگی به پرونده های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده 
است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، 
اصالحات بیشتری انجام شــود و امیدواریم این موضوع هر چه 

سریعتر منتج به نتیجه شود.
وی بیان کرد: یکی از مشــکالت ما این است که تعداد قابل 

توجهی از گزارش های ارسالی مجلس به قوه قضاییه 
به گونه ای است که مســتندات جرم در آن کامال 
مشخص نیست و زمانی که قاضی آن ها را از منظر 
قضایی مورد بحث و بررسی قرار می دهد، مشاهده 
می کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین 

کرده انجام نشده است. 
منتظری تاکید کــرد: بنابراین امــکان دارد، 
نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی 
نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما 
قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در 
گزارشات را با قانون تطبیق می دهد و هر کجا که براساس قانون 

جرم تلقی شده باشد، می تواند براساس آن تصمیم بگیرد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه از مقامات ترکیه 
خواست در برابر ادعاهای وزیر امورخارجه اسرائیل 

علیه ایران سکوت نکند
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده اتهامات وزیر 
خارجه اسرائیل در آنکارا و در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با همتای ترک را »مضحک و در چهارچوب 
یک سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط 

دو کشور مسلمان« توصیف کرد و گفت که این اظهارات »بخشی از 
دسیسه تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه از آرمان 
فلسطین و اقدامات تروریستی این رژیم کودک کش و خرابکار« 
است. وی تصریح کرد: کشور همسایه ما ترکیه بخوبی می داند 
ادعاهای فرستاده رژیم دروغگو و تروریست صهیونیستی تا چه 

میزان بی اساس بوده و انتظار می رود در مقابل این 
ادعاهای تفرقه افکنانه سکوت نکند. این رژیم بارها 

نشان داده است تا چه میزان غیرقابل اعتماد است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید مجدد 
بر اینکه پاسخ جمهوری اســالمی ایران به ترور و 
خرابکاری های رژیم صهیونیستی همیشه بصورت 
قطعی، مقتدرانه و بدون تهدید امنیت شهروندان 
عادی و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد بود، اظهار داشت: 
مظلوم نمایی های نمایشی این رژیم تروریست را کسی جز خودش 
باور نمی کند و اگر به ظاهر نیز طرف هایی بر اســاس مصلحت 
اندیشی زودگذر، نمایشی از همراهی داشته باشند، اما در واقع 

می دانند با چه رژیم خطرناکی روبرو هستند.

دادستان کل کشور:

گزارش های مجلس به قوه قضائیه فاقد مستندات جرم است
خطیب زاده: 

ترکیه در برابر ادعاهای اسرائیل علیه ایران سکوت نکند

طهمورث حسینی

روی موج کوتاه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای نخستین 
بار در دولت ابراهیم رئیسی به ایران سفر کند، می گوید تنها راه 

بازگشت به اجرای کامل برجام، دیپلماسی است.
به گزارش انتخاب، جوزپ بورل در حساب توییتری خود 
با اشاره به اینکه کشورهای مختلف باید با توجه به دیپلماسی 
در جهت اجرای کامل توافق و همچنین معکوس کردن روند 
تنش های فعلی گام بردارند، نوشت: »به عنوان هماهنگ کننده 
برجام برای دیدار با حسین امیرعبداللهیان همتای خود و دیگر 

مقام های ایرانی به تهران سفر می کنم.«
بورل در حالی راهی تهران اســت که شــب گذشــته در 
بروکســل به همراه معاون خود، انریکه مورا بــا رابرت مالی 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرده بود.

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه ای ضمن 
تایید سفر بورل به تهران نوشت: »جوزپ بورل به عنوان بخشی 
از تالش های جاری برای احیای بازگرداندن برجام به اجرای 

کامل آن در سفری دو روزه به تهران می رود.«
همچنین پیتر استانو، سخنگوی بورل با اشاره به اینکه این 
سفر از مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود، گفت: »همزمانی 
انجام سفر و اعالم آن نباید باعث شود تا این سفر تحت عنوان 
»سفر ناگهانی« تعبیر شود. این برنامه از مدت ها قبل هماهنگ 
شده بود و اساسا سفرهای رسمی نماینده عالی سیاست خارجه 
اروپا به برنامه ریزی های زیادی نیاز دارد و باید هماهنگی های 

الزم در این خصوص با تمام طرفین صورت گیرد.«
استانو همچنین با »مثبت« خواندن حضور بورل در تهران و 

ادامه تالش ها برای احیای کامل برجام، گفت: »هدف این سفر 
ایفای نقش سازنده اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام است 
و ما در مجموع امیدواریم که نهایتا به توافقی جامع و موفق در 

این خصوص دست یابیم.«
سخنگوی دســتگاه سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
خصوص چشــم انداز پیــش روی مذاکرات اظهار داشــت: 
»نمی توانیم بگوییم که حصول توافق در شرف وقوع است یا 
خیر اما می توانیم اینگونه بگوییــم که ما یا یک توافق جامع و 

کامل خواهیم داشت یا همه چیز به بن بست می رسد.«
حضور بورل در تهران سومین سفر مقام های ارشد اتحادیه 
اروپا از زمان توقف مذاکرات هســته ای در ماه مارس به ایران 
به شمار می رود. در دو ســفر قبلی، انریکه مورا، نتوانسته بود 

در گفتگو با مقام های ایرانی به دســت آورد چندانی برسد و 
بن بست های ایجاد شده در مسیر مذاکرات هسته ای همچنان 

بر سر جای خود باقی است.
بیش از ســه ماه از آخرین دور گفتگوهای هسته ای ایران 
و قدرت های جهانی در وین می گذرد و طرفین در ماه مارس 
اعالم کردند دیگر موضوعی برای گفتگــو باقی نمانده و تنها 

تصمیم گیری های طرفین باقی مانده است.

جوزپ بورل پیش از سفر به تهران: 

دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام است

خبر

مقامات سیاسی کشورمان 
باید در رعایت پروتکل های 
دیپلماتیک هوشمندانه تر 

رفتار کنند. انتظار اینکه 
ایران و روسیه در مالقات   ها و 

دیدارها به ارزش های یکدیگر 
احترام بگذارند خواسته 

زیادی نیست و  وزارت امور 
خارجه می تواند با کمی اعتماد 

به نفس و تذکرهای الزم، 
مقامات روس را مجاب به 

رعایت این فضا بکنند 

ماسک نزدن سرگئی الوروف 
در دیدار با ابراهیم رئیسی، 

نوع پوشش سخنگوی 
وزارت امورخارجه روسیه، 

عالیجناب خطاب کردن 
پوتین توسط امیرعبداللهیان 

بار دیگر دیدارهای رسمی 
مقامات ایرانی و روسی را با 
حاشیه هایی همراه کرد که 

محل نزاع در میان جریان های 
سیاسی داخلی نیز شد


