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 ابراهیم رئیسی در حالی روز گذشته 
به عمان سفر کرد که عصر روز یکشنبه، 
سرهنگ پاســدار حسن صیاد خدایی 
)صیاد خدایاری اصل( از سپاهیانی که 
در ســوریه نیز حضور داشت ترور شد. 
همزمان با این ترور رسانه های اسرائیلی 
با پوشش خبری آن، بارها مدعی شدند 
که او در طراحی حمالت علیه اسرائیل 
نقش داشته و به شــکل غیررسمی در 
برنامه های هسته ای ایران نیز فعالیت 

می کرده است.
ارتباط ترور صیاد خدایی و ســفر 
رئی جمهور به مسقط از این جنبه اهمیت 
پیدا می کند که در سال های اخیر عمان 
نقش میانجی بین ایران و آمریکا را داشته 
و بارهــا مقامات دو کشــور در تهران و 
مســقط با هم دیدار کرده اند. اهمیت 
سفر رئیسی به این کشور به این دلیل 
اســت که مذاکرات احیــای برجام به 
نقطه حساس خود رسیده و ترور صورت 
گرفته می تواند این پیام را داشته باشد 
که اسرائیل در تالش است به هر صورت 

که شده از به ســرانجام رسیدن برجام 
جلوگیری کند.شاید به همین دلیل بود 
که رئیسی نیز پیش از رفتن به عمان به 
این ترور اشاره کرد و گفت: »بدون تردید 
در این جنایت دســت استکبار جهانی 
و کســانی که از مدافعان حریم و حرم 
شکســت خوردند دیده می شود که به 
این شکل می خواهند استیصال خود را 

نشان دهند.«
نکتــه دیگــری کــه می توانــد 
پای اســرائیل را به این ترور باز کند، 
اطالعیه ای است که سپاه ساعتی قبل 

از این واقعه منتشــر کــرده و در آن از 
دستگیری شبکه ای از اراذل و اوباش 
مرتبط بــا ســرویس اطالعاتی رژیم 
صهیونیســتی خبر داده بود. در این 
اطالعیه آمده بود: »این شبکه با هدایت 
سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیستی، 
اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی 
و عمومی، آدم ربایــی و اخذ اعترافات 
ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش 

می نمود.«
خلل در احیای برجام

احمد زیدآبادی، فعال سیاســی در 
یادداشتی به تالقی سفر ابراهیم رئیسی 
و ترور صیاد خدایی اشاره کرده و عنوان 
کرده که همزمانی این دو حادثه تصادفی 

به نظر نمی رسد.
او نوشته: »سفر آقای رئیسی به عمان 
می توانســت عالمت مثبتی از نهایی 
شدِن موضوِع آزادی برخی زندانیان دو 
تابعیتی و همینطور مانع زدایی در مسیر 
مذاکرات وین تفسیر شود. این سفر اما 
اینک تحت الشعاع ترور سرهنگ خدایی 
قرار گرفته و آقای رئیسی با وعدۀ انتقام، 
تهران را به مقصد مســقط ترک کرده 
است. بنابراین، مذاکرات او با سران عمان 
عمالً نمی تواند با ذهنیتی آرام و طبیعی 

و بدون خشم صورت گیرد.«
زیدآبــادی در ادامه نوشــت: »با 
این حســاب، عامالن ترور سرهنگ 
خدایــاری، تشــنج زدایی در روابط 
خارجی ایران و بخصــوص مذاکرات 
احیــای برجام را هدف قــرار داده اند. 
بدین ترتیب، هویــت عامالن ترور نیز 
قابل حدس اســت. طیف قدرتمندی 
در داخل دولت اســرائیل به صراحت 
مخالف بهبود روابــط خارجی ایران و 
احیای برجام است، از این رو، انگشت 
اتهاِم ترور ســرهنگ خدایی در درجۀ 
نخست به سوی آنان نشانه خواهد رفت. 
رسانه های اسرائیلی نیز اطالعاتی در 
مورد نقش و جایگاه سرهنگ خدایاری 
در نیروی قدس سپاه منتشر کرده اند 
که اگر هم تماماً ســاختگی باشــد، از 
پیگیری و حساسیت محافل اسرائیلی 
نسبت به عملکرد وی حکایت دارد. این 
هم خود قرینۀ دیگــری برای دخالت 

عوامل موســاد در این حادثه به شمار 
می رود.«

او نوشــت: »بنابرایــن، چنانچه 
عملیات تروِر سرهنگ خدایی به طور 
قطع کار موساد باشد، به صورت طبیعی 
بحث نفــوذ هم پیش می آیــد. انجام 
عملیات ترور علیه یک نظامی ناپیدا از 
چشم رسانه ها، آن هم در روز روشن و در 
یکی از نقاط مرکزی و حساس تهران، 
نشان از پیچیدگی ماجرا هم به لحاظ 
فنی و هم به لحاظ امنیتی و سیاســی 
دارد و از هر جهت تأمل برانگیز اســت. 
در هر صورت، این عملیــات ترور، در 
روند احیای برجام خلل و مانع تازه ای 
به وجود می آورد و افزون بر آن، جنگ 
غیررسمی و اعالم نشــدۀ بین ایران و 
اســرائیل را که فعاًل به ضربات متقابل 
پنهان و کنترل شــده علیــه یکدیگر 
محدود اســت، بیش از پیش تشدید 

می کند.«
این فعال سیاســی در پایان نتیجه 
گرفته:  »به نظرم نیروهای تصمیم گیر 
در تهران الزم است فارغ از خشم ناشی 
از این نوع ترورها با محاســباتی کاماًل 
خونسردانه، حداقل در نزد خود روشن 
سازند که نهایتاً قرار است این منازعات 
تا کجا پیــش رود و به چــه نقطه ای 
برســد. اگر آنها در محاســبات خود، 
احیای برجام و کاهش تنش را ضروری 
تشــخیص دادند، الزم اســت شک و 
تردیدها را کنار گذاشــته و قاطعانه و 
سریع بخصوص در جهت احیای برجام 
گام بردارند چرا که ظاهراً دســت های 
قدرتمندی در کار است که اوضاع را به 

کلی از کنترل خارج کند.«
واکنش رسانه های اسرائیلی

رسانه های اسرائیلی در حالی خبر 
ترور صیاد خدایی را پوشــش دادند که 
نحوه شهادت او که توسط دو موتورسوار 
صورت گرفته بســیار شبیه ترورهایی 
اســت که در دهه 90 انجام شد و چند 
دانشمند هسته ای ایران ترور شدند و این 
رژیم خودخوانده متهم اول این ترورها 
بود. »کوپر فایسر« رئیس سابق سرویس 
اطالعات اسرائیل در گفتگو با »یسرائیل 
هیوم« گفته که این فرمانده ســپاه به 

شکل غیررســمی در برنامه هسته ای 
تهران دخالت داشته است.

اما با این حال برخی رســانه های 
اسرائیلی این ترور را به برنامه هسته ای 
ایران بــی ارتباط دانســتند، روزنامه 
عبری زبان »معاریو« مدعی شد ترور 
این فرمانده سپاه بیشــتر به مسایل 
امنیتی دایر در ســوریه مربوط بوده 
و شــبکه 13 تلویزیون اســرائیل نیز 
مدعی شد صیاد خدایی مسئول انتقال 
فناوری موشک های پیشرفته و دقیق 

به حزب اهلل لبنان بوده است.
»اینتل تایمز« نیز مدعی شــد این 
فرمانده ســپاه در قالب قاچاق سالح 
در تولید موشــک های دقیق فعالیت 
می کــرده و احتمــاالً در فعالیت های 

پهپادی مشارکت داشته است.
کانال 12 اســرائیل نیز مدعی شد 

صیاد خدایی مسئول طراحی حمالت 
تروریستی و ربایش اسرائیلی ها بوده 
اســت.همچنین برخی رســانه های 
اســرائیل مدعی هســتند که شهید 
صیاد خدایی در طراحی گروگان گیری 
شهروندان اسرائیلی و نیز حمالتی علیه 
اســرائیل و مراکز یهودی در سراسر 
دنیا دست داشته اما هیچ منبعی برای 
این ادعــای خود ذکــر نکرده اند. آنها 
همچنین مدعی هستند او در صنعت 
پهپادهای نظامــی ایران نقش مهمی 

داشته است.
عبور از خط قرمز

روز گذشــته وزیر کشــور و رئیس 
شورای امنیت کشــور اعالم کرد ترور 
صیاد خدایی در کمیته ای که با همکاری 
و هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی 
تشکیل شــده، در دست بررسی است. 
ســایت »نورنیوز« که به شورای عالی 
امنیت ملی کشــور نزدیک اســت در 
واکنش به ترور شــهید صیاد خدایی 
تهدید کرد که این اقدام را »عبور بدون 
محاســبه از خط قرمزی« می داند که 
»معادالت زیــادی را تغییر می دهد« 
و آمران و عامالن ایــن جنایت هزینه 
ســنگینی خواهنــد پرداخــت. باید 
منتظر مانــد و دید ابراهیم رئیســی با 
چه دســتاوردی از مســقط به تهران 
برمی گردد و آیا این ترور در سرنوشت 

برجام تاثیری دارد یا خیر؟

همزمانی ترور فرمانده سپاه با سفر رئیسی به عمان، تعمدی است؟
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ارتباط ترور صیاد خدایی و 
سفر رئیس جمهور به مسقط 

از این جنبه اهمیت پیدا 
می کند که در سال های اخیر 

عمان نقش میانجی بین 
ایران و آمریکا را داشته و 

بارها مقامات این دو کشور 
در تهران و مسقط با هم 

دیدار کرده اند

احمد زید آبادی معتقد است 
طیف قدرتمندی در داخل 
دولت اسرائیل به صراحت 

مخالف بهبود روابط خارجی 
ایران و احیای برجام است، 

از این رو، انگشت اتهاِم ترور 
سرهنگ خدایی در درجۀ 

نخست به سوی آنان نشانه 
خواهد رفت

علی ایوبی

رئیس دستگاه قضا:
مسئولین و غیرمسئولین درباره 

گرانی ها کلی گویی نکنند
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد از دســتگاه های 
اطالعاتی و دستگاه های مسئول مطالبه داریم که 
چنانچه اطالعاتی در زمینه گرانی های اخیر دارند 
به قوه قضاییه ارائه دهنــد؛ درغیراینصورت از بیان 
مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می کند، 

بپرهیزند.
به گزارش ایســنا، غالمحسین محسنی اژه ای 
افزود: در اقالمی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز ، 
صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت 
بهداشت است اما اگر در شرایط فعلی، داللی با هدف 
ســودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی 

می کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد.
    

دادستان کل کشور:
 باید مردم را در جریان

 اصالحات اقتصادی قرار داد
دادستان کل کشور گفت مردم را باید بصورت 
مرتب در جریان اقدامات و روند انجام این کار قرار داد.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری با اشاره 
به التهابات بوجود آمده در بازار پس از اجرای طرح 
اصالحات اقتصادی دولــت، عنوان کرد: باتوجه به 
اینکه دولت دست به یک جراحی بزرگ برای اقتصاد 
کشــور زده، بنابراین پس لرزه ها و تکانه هایی هم 
خواهد داشت و برخی نوســانات و التهابات بوجود 
آمده در بازار هم طبیعی است. باید بتوانیم با مدیریت 
جامع و کامل این تکانه ها را به حداقل برسانیم و با 
کار کارشناسی مشکالت بوجود آمده ناشی از این 

اصالحات که طبیعی هم هست را به حداقل رساند.
    

جوادی حصار:
رئیسی صریحا از تصمیم سخت 

چیزی نمی گوید
فعال سیاســی عنوان کرد: تصمیم سختی که 
رئیسی از آن سخن می گوید، اما صریحا درباره آن 
چیزی نمی گوید مانند تصمیم سخت روحانی برای 
افزایش قیمت بنزین است، که رئیسی هم جزو آن 
شــورا برای تصمیم گیری بود، و تفاوت چندانی با 

هم ندارد. 
محمدصادق جوادی حصار به رویداد 24 گفت: 
آن زمان مسئولیت تمام و کمال این تصمیم را روی 
دوش روحانی انداختند و سایر تصمیم گیرندگان 
خودشــان را کنار کشــیدند، حاال اما رئیسی در 
این مســیر تنها اســت بنابراین قبــل از هر گونه 
تصمیم گیری، باید حواشی و عواقب احتمالی آن را 
مطالعه کرده و بپذیرد، بعد دست به اجرایی کردن 

آن بزند.
عضو حــزب اعتماد ملی افــزود: اگر پختگی و 
سنجیدگی الزم درباره این تصمیمات صورت نگیرد، 
عوارض زیادی برای مردم به همراه خواهد داشت؛ 
خصوصا اگر این تصمیم در رابطه با اقتصاد و سفره 
مردم باشد. فقط می گویند قرار است تصمیم سختی 
بگیریم، خب این تصمیم سخت چیست؟ چرا درباره 
آن و جزئیاتش و اصل موضوع صحبتی نمی شود؟ 
این سخنان موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرده 

که می تواند به شدت آسیب زا باشد.
    

معاون وزیر کشور:
 ویزای زائران اربعین 

حذف می شود
معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین 
با اشاره به نشست سفیر ایران در عراق با دولت این 
کشور، گفت دولت عراق به سفیر ما اعالم کرد ویزای 
زائران اربعین برداشته می شود و وزیر کشور عراق هم 

به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، مجید میراحمدی افزود: عراقی ها 
گفته اند که در چند روز آینده موافقت خود با حضور 
محدود بدون ویزای زائران عتبــات عالیات از مرز 

زمینی را نیز اعالم می کنند.
    

 گردهمایی معاونان وزرای 
امور خارجه اکو در تهران

نشست معاونان وزرای امور خارجه کشورهای 
عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو دیروز در تهران 
آغاز به کار کرد و قرار اســت به مــدت دو روز ادامه 

داشته باشد.
به گزارش ایلنــا، مقامات شــرکت کننده در 
گردهمایی مذکور ضمن شرکت در نشست های 
جمعی و دوجانبه به بررسی راه های ارتقای بیشتر 

همکاری های منطقه ای می پردازند.
موضوعــات مهمی همچون آزادســازی های 
بیشتر تجاری بین کشورهای عضو و تقویت ترانزیت 
و حمل و نقل درون منطقه ای و پیگیری اجرای موثر 
توافقات نشست سران اکو در عشــق آباد از جمله 
دســتورکارهای مهم نشســت های این هفته در 

دبیرخانه اکو در تهران است.

روی موج کوتاه

فعال سیاسی اصالح طلب معتقد اســت علی الریجانی 
شــانس آورد که در انتخابــات ریاســت جمهوری 1400 
ردصالحیت شد زیرا رأیی نداشــت و مطمئن باشید اگر در 
انتخابات مجلس شرکت کند و تأییدصالحیت هم بشود، مردم 
به او رأی نخواهند داد و اوج بی خردی اصالح طلبان است که با 

او به میدان بیایند.ناصر قوامی در گفتگو با نامه نیوز عنوان کرد: 
اصالح طلبان در شــرایط کنونی فعالیت قابل ذکری ندارند؛ 
اال آنکه به صورت محفلی گفته می شــود بنای آنها حمایت 
حداکثری از نامزدی الریجانی در انتخابات مجلس در ســال 
آینده است اما آیا آنها می توانند با این شیوه که در گذشته هم 
تجربه شده است، به مقصود مورد نظر یعنی بازگشت به قدرت 

سیاسی برسند؟
نماینده مجلس ششم ادامه داد: اصالح طلبان دچار اشتباه 
بزرگی شده اند که تصور می کنند می توانند حیات سیاسی خود 

را به فردی مانند الریجانی گره برنند. آنها انگار هنوز نمی دانند 
که ورودشان به انتخابات منوط به تصمیم شورای نگهبان است و 
پیش از آنکه مسئله ردصالحیت ها حل شود، عمال امکان رقابت 
آنها وجود ندارد. از طرفی اینکه برخی می گویند می شود در 
انتخابات مجلس 1402 بر الریجانی سرمایه گذاری کرد، سخن 
کامال نادرستی است زیرا از ِکی تا حاال الریجانی اصالح طلب 

شده است؟
این فعال سیاسی گفت: در شرایط کنونی همه قوا و نهادها 
یک دست اســت و گویا مطلوب برخی همین هم بوده است. 

20سال است که به شــخص من اجازه نامزدی در انتخابات 
مجلس داده نشده است و در تمام این 20سال هیچ وقت حتی 
یک خط توضیح دقیق هم ندادند که علت ردصالحیتم چیست 
و این در حالی است که بر اساس قانون باید مشخصا بگویند که 
علت چیست در صورتی که همواره یک عنوان کلی عدم التزام 
عملی به اسالم می زنند و تمام و به منی می گویند به اسالم التزام 
عملی ندارم که به عنوان یک روحانی از 1۷سالگی منبر رفته ام 
و سخنرانی کرده ام. می دانید چرا من را همیشه ردصالحیت 

می کنند زیرا می دانند که در شهر خودمان رأی دارم.
قوامی افزود: من به عنوان کسی که در دوران شاه زندان رفتم 
و در اوج انقالب از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدم و به عنوان 
کسی که سال هاست کار سیاسی کرده ام و باال و پایین سیاست را 
دیده ام، به اصالح طلبان نصیحت می کنم که برای ورود به قدرت 
هر کاری نکنند و اعتبار و سرمایه اصالح طلبی را به بازی نگیرند.

فعال سیاسی اصالح طلب: 

الریجانی شانس آورد ردصالحیت شد

خبر

قائم مقــام دبیــرکل حزب اعتمــاد ملی 
گرامی مقدم عنوان کرد می تــوان تالش کرد 
فضای سیاسی به شــکلی باز شود تا نامزدهای 
دیگر به جز نامزدهای یــک جریان در صحنه 
حضور داشته باشــند و به این نتیجه برسند که 
یکدست شــدن قدرت باعث تضعیف پایه های 
نظام و پرداخت هزینه های زیاد می شود، در آن 
صورت مردم می توانند با صندوق رای آشــتی 
کرده و باعث شــوند دوم خرداد دیگری اتفاق 

بیافتد.
اســماعیل گرامی مقدم به ایلنا، گفت: بعد از 
حماســه دوم خرداد، اصالح طلبان نتوانستند 
مناسبات سیاسی خود را با حاکمیت هماهنگ 
کنند و حرکت های حاشــیه ای روشنفکرانه و 
دگراندیشــانه روی حرکت اصالح طلبی سایه 

انداخت.او ادامــه داد: اتفاقی که دوم خرداد ۷۶ 
را تبدیل به حماســه کرد، غیرقابل پیش بینی 
بودن این حادثه بود. یعنــی تصور همه جامعه 
و دســتگاه ها این بود که زمینه بــرای انتخاب 
کاندیدای دیگر برای ریاســت جمهوری فراهم 
شده است اما مردم با آرای بسیار باال، فرد دیگری 
را به عنوان رئیس جمهور انتخــاب کردند. اگر 
این اتفاق رخ نمی داد هرگز شاهد حماسه دوم 

خرداد نبودیم.
گرامی مقــدم افزود: دولت آقــای خاتمی، 
با ثبت رشــد اقتصادی بــاالی ۷ درصد یکی 
ممتازترین دولت های اول انقالب را داشــت. 
گفت وگوی تمدن ها که به عنوان منشور سازمان 
ملل ثبت شد حاصل سخنان رئیس جمهوری 
ما بود. در مســائل اقتصادی هم ثبات نرخ ارز و 

کمترین ریزش ارزش پول ملی را داشــتیم که 
باعث شد سفرای کشورهای دیگر و همسایگان 
به ایران بازگشته و روابط جدید دیگری گشوده 

شود.
قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: اما 
در این مسیر، اشتباهاتی رخ داد. با وقوع حماسه 
دوم خرداد، تندروی ها و اقدامات غیرسیاســی 
خارج از خردورزی و سیاست ورزی در مجلس 
و دولت اتفاق افتاد. یکی از نقاط ضعف آن دوره، 
جهت گیری برای دوره بعدی ریاست جمهوری 
بود که اصالح طلبان نتوانســتند از میان چهار 
نامزد به جمع بنــدی برســند و دولت هم که 
می توانست نقش مفیدی در این صحنه داشته 
باشــد تا اصالح طلبان یک نامزد داشته باشند 
اقدامی نکرد. این از نقاط منفی دولت اصالحات 

بود که می توانست از امکانات حضور در قدرت 
استفاده کند که اســتفاده نکرد و دولت بعدی 

در اختیار جناح راست محافظه کار قرار گرفت.
او افزود: یکی از نقاط ضعف این دوران این بود 
که اصالح طلبان نتوانستند مناسبات سیاسی 
خود را در زمینه خردورزی و سیاســت ورزی 
با حاکمیــت هماهنگ کننــد. اصالح طلبان 

می توانستند با قدرتی که در قوه مجریه و مقننه 
داشتند، با تنظیم درست مناسبات سیاسی که 
در چارچوب قانون اساسی بود، جایگاه و پایگاه 
بیشتری در حاکمیت داشته باشند اما بیشتر به 
دنبال حضور در قوه قضائیه و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بودند که با اهداف اصالح طلبی 

دارای تناقض بود.

اسماعیل گرامی مقدم:

امکان تکرار حماسه دوم خرداد هنوز وجود دارد


