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  در پی انتشــار اخبار و تصاویری از بروز سانحه برای یک فروند بالگرد در مسیر مرو دشت به شــیراز فرمانده هوانیروز ارتش اعالم کرد: هوانیروز ماموریت پروازی در مسیر شیراز 
نداشته اســت. امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش درباره انتشار تصاویری از ســقوط یک فروند بالگرد در در استان فارس اظهار کرد: ناوگان هوانیروز ماموریت 

پروازی در مسیر شیراز نداشته است و خوشبختانه هیچ کدام از بالگردهای متعلق به ما دچار سانحه نشده اند.

دستگاه قضایی و مبارزه با فساد
 رضا تقی آبادی - این روزها نقش و جایگاه دستگاه قضایِی کارآمد و صالح در 
مبارزه با فساد و تجاوز، بر هیچ کس پوشیده نیست. چنانچه قوه قضاییه، از استقالل و اقتدار 
و اعتبار و شایستگی های الزم برخوردار باشد، به طور قطع، می تواند به عنوان شمشیر بّرنده 
ای در برابر بی عدالتی و ظلم و قلدری بایستد و از حقوق مردم و محرومان، دفاع و در برابر 
زورگویان و متجاسران به حقوق عمومی، مقابله و مقاومت و امنیت و نظم اجتماعی و عدالت 
عمومی و حمایت از محرومان را تضمین و تأمین کند. در فرمان حکیمانه امام (ع) به مالک 

اشتر، این مسایل، به وضوح قابل مالحظه و استفاده است:
ن التَضیق بِِه اُألمور، َو ال تُْمِحُکُه  «ثم اختر للُحکم بَیَن الناس أفَضل َرعّیتک فی نَْفسک ِمَمّ
ُف نَْفســه  الُخُصوم، َو ال یََتمادی فِی الَزلَّة، َو الیَْحَصُر ِمن الفی ء الی الَحّق إذا َعرَفه َو ال تُشــرِ

َعلی طمٍع ...؛»
برای داوری میان مردم، برترین افراد خود را برگزین! از کســانی که دارای سعه صدر 
باشــد و امور گوناگون، او را در تنگنا قرار ندهد و مخاصمــه و کینه توزی دو طرف دعوا، 
او را به خشــم و کج خلقی وا ندارد و در اشتباهاتش پافشاری نکند و چون متوجه اشتباه 
خود شود، بازگشِت به حق و اعتراف به آن، برایش سخت نیاید و نَْفس او، تمایل به طمع 
نداشته باشــد و در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند، بلکه مسایل را تا پایان دنبال 
کند، کسی که در شبهات از همه محتاط تر باشد و در یافتن حق و استناد به ادله، جدی تر 
باشد و از کثرت مراجعه دو طرف دعوا، کمتر خسته شود و در کشف امور، از همه صابرتر و 
شکیباتر باشد و در هنگام روشن شدن حکم و حق، از همه قاطع تر باشد. از کسانی باشد 
که ستایش ستایشگران، او را فریب ندهد و تمجیدهای بسیار، او را از حق متمایل نسازد و 
عوامل تطمیع و تهدید و تملق و چاپلوسی، او را نفریبد. و البته این چنین نیروهایی، بسیار 
کم هستند.» آن گاه امام (ع) به وظایف حساس زمامدار و حکومت اسالمی در برابر قضات 
می پردازد و فرمان می دهد که نسبت به قضات یادشده، چگونه باید مراقبت صورت گیرد 
و احسان و سخاوت به خرج داده شود و اعتبار و منزلت و اقتدار و موقعیت داده شود تا از 
هر گونه سخن چینی و بداندیشی و طمع دیگران در امان باشند و دیگران نیز در آنان طمع 
نکنند و دشمنان، نسبت به آنان، مکر نکنند و بداندیشان، مجال تفتین و توطئه و سخن 

چینی نسبت به آنان را نیابند و ... .
شــرایط و ویژگی های قضات، آن چنان که از بیان نورانی امام (ع) استفاده می شود، به 

قرار زیر است:
از بهترین و برترین افراد باشــند؛ با حوصله و دارای شــرح صدر باشند؛ اطالعات الزم را 
برای یک قضاوت عادالنه، از زوایای مختلف به دســت آورند؛ با شهامت اخالقی، اشتباهات 
خود را بپذیرند و آن را جبران کنند؛ زود به خشم نیایند و در مقابل پافشاری دو طرف دعوا، 
برای احقاق حق، کنترل خود را از دست ندهند؛ روح قدرتمند داشته باشند و از قدرتمندان 
نترســند؛ عزت نفس و همت عالی داشــته باشند و اســیر آز و طمع نگردند؛ ثروتمندان و 
زورمداران، نتوانند آنان را تطمیع و یا تهدید کنند؛۹ اهل تحقیق باشــند و با سهل انگاری 
و آسان گیری، از مسایل نگذرند و بدون کسب اطالعات کافی، به قضا نپردازند و با برخورد 
سطحی و بر اساس نخستین شنیده ها، حکم صادر نکنند؛ در مواجهه با امور مشتبه و مسایل 
گنگ و پیچیده، احتیاط و تأمل را از دســت ندهند و در کشــف واقعیات بر اساس دالیل و 
براهین قطعی، کنجکاو و مصّر باشند؛ با دو طرف دعوا، گشاده رو باشند و بدوِن ابراز خستگی 
و ناراحتی، به هر کدام از آنان، فرصت ســخن گفتن بدهند؛ گرفتار حیله و مکر فریبکاران 
نشوند و در مقابل تملق و چاپلوسی، اراده خود را از دست ندهند؛ از قاطعیت تمام، برخوردار 
باشند و چون حقیقت بر آنان مکشوف شد، اجازه ندهند که هیچ عاملی، مانع از صدور حکم 

قطعی و عادالنه ایشان گردد.

حضور سفیر آمریکا در وزارت خارجه لبنان
 در پی اظهارات مداخله گرایانه ســفیر آمریکا در لبنان این سفیر بنا به 

درخواست وزارت خارجه لبنان وارد مقر این وزارتخانه شد. 
دوروتی شیا، سفیر آمریکا در بیروت در حالی وارد مقر وزارت خارجه لبنان شد 

که جمعی از معترضان لبنانی در مقابل مقر وزارت خارجه تجمع کردند.
آنهــا گفتند: در اینجا هســتیم تا به ســفیر آمریــکا حق ملت هــا در دفاع از 
حاکمیت شان را یادآوری کنیم. دوروتی شــیا در اظهارنظرش در وزارت خارجه 
لبنان اظهار کرد: دیــدار با ناصیف حتی، وزیر خارجه لبنــان مثبت بود و در این 
دیدار بر روابط مشترک دو کشــور تاکید کردیم. او اشاره کرد: ما حکم قضایی را 
بررسی کردیم و این صفحه برای تمرکز بر اوضاع اقتصادی بستیم. شیا تاکید کرد: 
ما به کمک به لبنان ادامه می دهیــم و دولت باید بر دالیل بحران تمرکز کند. وی 
خاطرنشان کرد: روابط ما روابط دوجانبه قوی است و ما به استفاده از توانمندی های 
مثبت دو کشور ادامه خواهیم داد.  همچنین تعدادی از لبنانی ها مقابل کاخ العدل 
در بیروت در مخالفت با مداخله سفیر آمریکا در امور داخلی این کشور تجمع کردند. 
وکالی معترض در مقابل کاخ العدل بر همبستگی خود با موضع قاضی محمد مازح، 

مخالف مداخله سفیر آمریکا اعالم همبستگی کردند.

 دادستان تهران از شناسایی ۳۶ نفر از افرادی که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند، 
خبر داد. 

القاصی مهر دادستان تهران در جلسه مسئوالن قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری 
پرونده ترور سردار قاسم ســلیمانی اعالم کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، 
مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت ها شناسایی شدند 
که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر 

شده است.
وی عنوان اتهامی این افراد را »قتل« و »اقدام تروریستی« اعالم کرد و افزود: در راس این فهرست 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش 

نیز پیگیری خواهد شد.
*بهنتیجهرسیدنپروندهمعوقاتبانکیشرکتپرشینفوالد

دادستان تهران با اشاره به تالش های قوه قضاییه برای وصول معوقات کالن بانکی، از به نتیجه 
رسیدن پیگیری های دادستانی تهران در پرونده شرکت پرشین فوالد خبر داد.

القاصی مهر افزود: با توجه به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار ِدرَهم 
به بانک ملتو همچنین وجود بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی ارزی و ریالی آن به بانک صادرات، جلسه 
مشترکی در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و توافق شد با انتقال سهام بانک صادرات که متعلق 
به این هلدینگ بود، مبلغ بدهی مذکور به این دو بانک  جمعاً در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تهاتر 

شود که این اقدام در ۳۱ خرداد ۹۹ محقق شد.

فرمانده هوانيروز ارتش: بالگردی در مسير پروازی شيراز نداشتيم

سرمقاله

رئيس قوه قضایيه:

برخی تصور می کردند با اعتماد به اروپا کارشان پیش می رود
 رئیس قوه قضاییه بــا تأکید بر غیرقابــل اعتماد بودن 
اروپایی ها، گفت: ما این ســه کشــور اروپایی را که بعد از شهادت 
حاج قاسم از اقدام تروریستی آمریکا حمایت کردند، به خوبی می 
شناسیم اما برخی در داخل تصور می کردند با اعتماد به آنها و عدم 

توجه به داشته های خودمان می توانند کارشان را پیش ببرند. 
رئیس قوه قضاییه گفت: دســتگاه قضایی از گزارشــگران فساد 
برای افشا و اعالم مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی 

خواهد کرد و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آنها شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با 
تبریک دهه کرامت و میالد خجسته امام رضا )ع( اظهار داشت: توجه 
به فرهنگ رضوی و رفتار کریمانه، مردمی بودن و گره گشایی از کار 
مردم به ویژه مستضعفن و حق جویی و عدالت طلبی باید مورد توجه 

دستگاه قضایی و همه کارگزاران نظام اسالمی باشد. 
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از رهبر فرزانه انقالب و رهنمودهای 
حکیمانه و الزم االتباع ایشان به مســئوالن عالی قضایی در هفته 
قوه قضاییه، خاطرنشان کرد کهفرامین و حمایت های مقام معظم 
رهبری از دستگاه قضایی برای همه اجزای قوه قضاییه مسئولیت  آور 
است. رئیسی »تحول خواهی« را نخســتین مسئولیت همه بخش 
های قوه قضاییه دانســت و گفت: هیچ مســئولی نباید در میدان 
تحول خواهی غایب باشد و همه اجزای قوه قضاییه باید در این امر 

خطیر نقش آفرینی کنند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که پیگیری ســند تحول قضایی تا 
تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب با قوت ادامه خواهد داشــت، 
متذکر شد: همه مسئوالن ستادی و استانی و همکاران دستگاه قضا 
در تمام بخش ها باید کاری کنند که تغییر رویکردها و رفتارها در 

قوه قضاییه برای مردم کاماًل ملموس باشد.
رئیســی دومین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری را مبارزه 
قاطع با فســاد عنوان کرد و افزود: رویکرد مبارزه با فســاد در قوه 
قضاییه امری مقطعی و تشــریفاتی و اعالمی نیست و اقداماتی که 
دادسراها و دادگاه ها در رســیدگی به پرونده های فساد انجام می 

دهند، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه این نکته را هم به همکارانش در دستگاه قضا 
متذکر شــد همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، در جریان 
مبارزه با مفاسد و رسیدگی به پرونده های فساد باید حق و عدالت در 
تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مراجع قضایی مالک 
باشد. رئیسی با تأکید بر این که مبارزه با فساد تضمین کننده سالمت 
نظام اداری در کشور است، الزمه این مبارزه را توجه به سالمت نظام 
قضایی به عنوان نهادی نظارتی و اصالح گر دانست و خاطر نشان کرد: 

نباید از حفظ و ارتقاء سالمت دستگاه قضایی غفلت شود.
رئیس قوه قضاییه به قضات و کارکنان دستگاه قضا توصیه کرد 

کوچک ترین تخلف و فساد در سیستم قضایی را بزرگ تلقی کرده و 
نسبت به آن با قاطعیت عکس العمل نشان دهند و تأکید کرد: اگر 
بخواهیم مبارزه با فســاد موفقیت آمیز باشد، باید سالمت دستگاه 

قضایی از درون نیز حفظ و تضمین شود.
رئیســی درباره توجه به مردم و حمایت از گزارشــگران فساد و 
ناهیان از منکر به عنوان یکی از فرامین مقام معظم رهبری به دستگاه 
قضا، به ناهیان از منکر اطمینان داد هــر گاه مانع از بروز یا تداوم 

انجام منکری شدند، از سوی قوه قضاییه پشتیبانی خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه قضایی 
از گزارشگران فســاد برای افشا و اعالم مفاســد اداری و اقتصادی 

حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد و اجــازه نخواهد داد احدی 
متعرض آنها شود. 

رئیسی با اشاره به بخشــنامه ای که سال گذشته برای حمایت از 
سازمان های مردم نهادی صادر شد که دستگاه قضایی را در پیشبرد 
مأموریت هایش یاری می دهند، از همکاران قضایی خواست که به 
این بخشنامه که سازوکار مشارکت های مردمی بر اساس قانون را 

تبیین کرده، اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیس قــوه قضاییه حمایــت از تولید و تولیدگــران را از دیگر 
برنامه های دستگاه قضا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری 
عنوان و تأکید کرد: هیچ کارگاه و کارخانه ای در کشور نباید در هیچ 

شرایطی و به هیچ بهانه ای دچار توقف و تعطیلی شود.
رئیسی با تقدیر از زحمات همکارانش در سراسر کشور که سال 
گذشــته موجب احیای هزاران واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و 
ورشکستگی شــدند، بر لزوم تداوم جدی این روند در سال جاری 
نیز تأکید کرد و گفت: حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید، به طور 

جدی در دستور کار همه بخش های قوه قضاییه قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
وضعیت نابســامان بازار و افزایش قیمت ها گفت: لجام گسیختگی 
قیمت ها در بازار مسکن به هیچ وجه برای مردم قابل تحمل نیست و 
اصالح این شرایط اقدام انقالبی و جهادی مسئوالن امر را می طلبد.

خبرنامه

قالیباف: می توانیم طی ۶ سال آلودگی هوای تهران را به حداقل ممکن برسانیم
 رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز نیازمند ارتباط 
چهره به چهره و مستقیم با مردم هستیم، گفت: مالقات های مردمی بیش از آنکه برای مردم 
موثر باشد، برای ما اثرگذار است و باعث می شود از فضای مردمی دور نشده و مشکالت آنان 
را فراموش نکنیم. نشست مجمع نمایندگان استان تهران با حضور محمدباقر قالیباف  رئیس 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست ضمن تبریک ایام میالد هشتمین اختر آسمان 
امامت و والیت گفت: جلسات مجمع نمایندگان استان تهران باید زمانبندی مشخص و ثابتی 
داشته باشد تا از وظیفه اصلی خودمان که نمایندگی مردم شهر است، باز نمانیم؛ بنده هم خودم 

را موظف می دانم به صورت مداوم در این جلسات شرکت کنم.
وی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم با مردم 
هستیم، گفت: مالقات های مردمی بیش از آنکه برای مردم موثر باشد، برای ما اثرگذار است 
و باعث می شود از فضای مردمی دور نشده و مشکالت آنان را فراموش نکنیم.دکتر قالیباف 
با بیان اینکه نمایندگان استان تهران باید براساس مناطق تهران تقسیم و به مشکالت مردم 
رسیدگی کنند، گفت: بهتر اســت مســجدی را برای حضور نمایندگان در ساعت معین از 
هفته مشخص کرده و به مردم نیز اطالع رسانی شود تا برای بیان مشکالت و مطالباتشان به 

نمایندگان حاضر مراجعه کنند.
رئیس قوه مقننه کشورمان درخصوص مشکالت کالن استان تهران به معضالت آب، هوا، 
خاک و آلودگی صوتی اشاره و تصریح کرد: تمامی مشکالت شهر تهران به این موضوعات اساسی 
مرتبط می شود. به عنوان مثال آلودگی هوا تا حد زیادی به وسایل حمل و نقلی و خودروها 

مربوط بوده و کنترل آلودگی ها در گرو  توسعه حمل و نقل عمومی است.
وی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده حدود ۸۱ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به 

وسایل نقلیه و خودروهاست ، تاکید کرد: اینکه برخی منشأ آلودگی ها را پاالیشگاه ها و کارخانه 
سیمان عنوان می کنند صحبتی غیرکارشناسی است. بنده معتقدم با برنامه ریزی مشخص و 
مدون می توانیم طی ۶ سال آلودگی هوای شهر را به حداقل ممکن برسانیم. برقراری ارتباط 
ریلی بین شهر تهران با مناطق اطراف ضمن کاهش آلودگی هوا، توجیه اقتصادی بسیار خوبی 
دارد و در حال حاضر سرمایه گذارانی برای سرمایه گذاری در این بخش اعالم آمادگی کرده اند 

و میتوانیم در اوین گام از این ظرفیت استفقاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی آلودگی صوتی شهر تهران را از جمله معضالت مهم پایتخت 
دانست و افزود: آلودگی های صوتی شهر همانند َفنی هستند که شبانه روز و بی وقفه در گوش 
شهروندان روشن است و باید برای کاهش آن برنامه ای داشته باشیم.وی با اشاره به آسیب های 
اجتماعی شهر تهران افزود: مواد مخدر، طالق و زنان سرپرست خانوار سه اولویتی است که باید 

برای کاهش آسیب های اجتماعی به آنها پرداخته شود.
قالیباف به وجود ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر تهران اشاره کرد و افزود: بافت های 
فرسوده تنها به مناطق جنوبی تهران مربوط نمی شود. بلکه بسیاری از مناطق شمالی شهر 
همچون فرحزاد با این مشکل روبرو هستند. طی مصوبه مجلس مقرر شد هر سال ۱۰ درصد 
از بافت های فرسوده کشور اصالح شــوند تا در نهایت طی ۱۰ سال تمامی بافتهای فرسوده 
کشور احیا شود، اما در طول ۷ سال تنها ۱۳ درصد از این بافت ها در کل کشور احیا شد در 
حالی که  ۴۱ درصد بافت های فرسوده تهران بدون هیچ کمکی از اعتبارات ملی در این بازه 
زمانی اصالح و احیا شد. رئیس قوه مقننه کشورمان، سنددار نبودن زمین های شهر تهران را 
از مشکالت دیگر پایتخت دانست و تصریح کرد: افراد بسیار زیادی در  مناطق ۴ و ۱۹ تهران 
زمین ها را به صورت قولنامه ای خریداری کرده و بیش از ۲۰ سال است که در آنجا سکونت 
دارند. با توجه به اینکه به دلیل قولنامه ای بودن و نداشتن سند رسمی ، پروانه ساخت هم به آنها 

داده نمی شود، به ناچار به صورت شبانه، مخفیانه و خالف قانون اقدام با ساخت و ساز می کنند.
وی ادامه داد: برای حل مشکالت سنددار نبودن زمین ها الیحه ای را به شورای شهر تهران 
ارائه کردیم و مصوب شد افرادی که بیش از ۳۰ سال زمین را تحت تصرف بدون معارض داشته 
باشند، به صورت رسمی متعهد شوند در صورت وجود مالک، رضایت آن را جلب کند و سپس 
پروانه ساخت دریافت کنند. معتقدم این موضوع باید به صورت طرح در مجلس هم بررسی و در 
صحن مجلس به قانون تبدیل شود تا تمامی مشکالت زمین های بی سند در کشور حل شود.
قالیباف افزود: اگر در ۴ موضوع مدرســه، محله، مســجد و منزل متمرکز شویم، بسیاری 
از مشکالت مربوط به شهر تهران حل خواهد شــد، از این رو پیشنهاد می کنم برای بررسی 
مشکالت اســتان تهران، مجمع نمایندگان هر ۱۵ روز یکبار پس از نماز مغرب و عشا جلسه 

ای داشته باشد.

خبر

»تعقیب قضایی ترامپ توسط ایران« در رسانه های خارجی
 خبر صدور حکم تعقیب قضایی ۳۶ تن که در پرونده ترور 
سردار سپهبد سلیمانی نقش داشته اند در رسانه های خارجی بازتاب 

گسترده ای داشته است. 
علی القاصی مهر دادستان تهران در جلسه مسئوالن قضایی تاکید 
کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاســم مباشــرت، مبادرت و 
آمریت داشــتند، اعم از مسئوالن سیاســی و نظامی آمریکا و دیگر 
دولت ها شناسایی شدند.  در راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا قــرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره 

مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد. این خبر در رسانه های خارجی 
به طور گسترده منتشر و واکنش های گوناگونی را در پی داشته است. 
خبرگزاری رویترز با پرداختن به صحبت های القاصی مهر نوشت که 
دستور دســتگیری دونالد ترامپ در پی ترور قاسم سلیمانی صادر 
شده است. شــبکه سی ان بی سی به نقل از دادســتان تهران نوشت 
که دســتور تعقیب قضایی ترامپ و ۳۵ شــخص دیگر توسط ایران 
صادر شده و این کشور در این زمینه از اینترپل یاری خواسته است. 
ایندین اکپسرس نیز با بازنشر این خبر نوشت: این تصمیم می تواند 

نشانگر تشــدید تنش ها میان ایران و آمریکا - که به طور یکجابنه از 
توافق هسته ای خارج شد- باشد. روزنامه نیویورک تایمز با پرداختن 
به این خبر اشاره کرد که رئیس جمهور آمریکا و ۳۵ شخص دیگر به 
اتهام »قتل« و »اقدام تروریســتی« تحت تعقیب قضایی ایران قرار 
گرفته اند. بیزینس اینسایندر نیز تاکید کرد که ایران برای دستگیری 
رئیس جمهور آمریکا از اینترپل تقاضای کمک کرده است. اکونومیک 
تایمز نیز در خبر دیگری نوشت که ترامپ حتی با وجود صدور حکم 
قضایی علیه او ممکن است با تهدید دستگیری روبرو نشود. روزنامه 

گاردین نیز با تاکید بر اینکه القاصی مهر هویت کسی از این ۳۶ شخص 
به جز ترامپ را مشخص نکرده است، اعالم کرد که اینترپل تاکنون 
به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر درخصوص این مهم پاسخی 
نداده است. اورشلیم پست نیز در خبری کوتاه، حکم دستگیری دونالد 
ترامپ توسط ایران را انعکاس داده است. خبر تحت تعقیب قرار گرفتن 
ترامپ همچنین در رسانه های الجزیره، اکسپرس، ایندیپندنت، رادیو 
آزاد اروپا، نشنال، تلگراف، سی ان ان، دیلی میل، العربیه، فرانس ۲۴ 

،نیوزویک و ... نیز به طور گسترده منتشر شده است.

خبر

دادستان تهران خبر داد:
شناسایی 3۶ فرد مرتبط 
با ترور سردار سلیمانی

  سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد انتقاداتی 
که برخی افراد به ســند همکاری های جامع و راهبردی ایران و 
چین وارد کرده اند، تصریح کرد: این سند در راستای منافع دو 

کشور و سندی افتخارآمیز است.
سید عباس موســوی در نشســت خبری خود که با حضور 
خبرنگاران داخلی و خارجی در محل وزارت خارجه برگزار شده 
بود، در پاسخ به برخی اظهارنظرها در مورد سند همکاری های 
۲۵ ساله ایران و چین و برخی گمانه زنی هایی که در این ارتباط 
مطرح شده است، گفت: این موضوع، موضوع جدیدی نیست و 
در سفر رییس جمهور چین به ایران توافق شد که دو کشور در 
راستای گسترش همکاری های راهبردی و جامع خود سندی 
را در این زمینه تهیه و تدوین کنند. پیش نویس این سند آماده 

شده و باید در دو کشور نهایی شود.

*گمانهزنیهادرارتباطباسندهمکاریهای۲۵سالهرا
ردمیکنیم

وی با بیان این که تاکنون بین مقامات دو کشور در این زمینه 
رایزنی ها و گفت وگوهایی انجام شده و اخیرا پیش نویس مربوط 
به آن نهایی شده است، ادامه داد: من گمانه زنی هایی که در این 
زمینه مطرح می شــود را رد می کنم هیچ کدام از مطالبی که در 
رسانه ها و یا توسط برخی افراد در این مورد مطرح شده واقعیت 
ندارد. این دیپلمات کشــورمان گفت: براساس نگاه راهبردی که 
به کشور دوســت خود یعنی چین داریم تالش کردیم که روابط 
درازمدتی را بین دو کشور در قالب یک سند تعریف کنیم و این 
آمادگی را داریم که براساس منافع متقابل اینگونه سندها را نیز با 
کشورهایی که روابط دوستانه داریم به امضاء برسانیم و با برخی از 

کشورهای دوست در این زمینه در حال رایزنی هستیم.

موســوی بار دیگر تاکید کرد: گمانه زنی های رسانه ای مطرح 
شده در این زمینه اشتباه اســت و احساس می کنم این سند به 
گونه ای است که در آینده بتوان متن آن را به صورت کامل منتشر 
کرد. در این سند در مورد ابعاد همکاری های اقتصادی دو کشور 
برنامه ریزی شده است اکنون این سند در حد پیش نویس است 
و در صورت قطعی و نهایی شدن می توان متن آن را منتشر کرد. 

چیز ابهام آمیزی در این سند وجود ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: طبیعی است 
که همکاری های راهبردی دو کشور دشمنانی داشته باشد و آنها 
بخواهند دســت به تخریب این روابط بزنند. این ســند، سندی 

افتخارآمیز است که به نفع منافع دو کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به 
این سوال که رییس جمهور سابق کشورمان که اکنون نیز عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اســت مطالبی را در این زمینه 
مطرح کرده و اعالم کرده این سند جدا از آن چیزی است که شما 
اشاره کردید، اضافه کرد: ما یک ســند داریم و آن همان چیزی 
اســت که در مورد آن توضیح دادم همان طور که اشاره شد این 
سند در حد پیش نویس است و بایستی در دو کشور نهایی شود.
*نظراتکارشناسیخودرادربارهپروتکلالحاقیمنتقل

کردهایم
وی همچنین در پاسخ به این سوال که کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اســالمی هفته گذشته طی 
بیانیه ای اعــالم کرد که به دنبال ارائه ی طرحی اســت مبنی بر 
این که ایــران اجرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی را متوقف کند، 
نظر وزارت خارجه در این ارتباط چیســت، گفت:  وزارت خارجه 
مشکلی برای اجرای طرح ها و لوایحی که قانون می شود ندارد ما 
نظرات کارشناسی خود را در این زمینه منتقل کرده ایم و چنانکه 
طرحی نهایی شود، وزارت امور خارجه اســتقبال کرده و آن را 

اجرایی می کند.
ندینپیشنهادبرایسفربهکشوروچندینپیشنهادنیز
برایسفرمقاماتکشورمانبهکشورهایهمسایهمطرح

است
موسوی همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر این که اخباری 
منتشر شده که قرار اســت به زودی نخست وزیر عراق به تهران 
سفری داشته باشد، اظهار کرد: ما از هرگونه تماس و سفر مقامات 

کشورهای دوست و همسایه به ایران استقبال می کنیم چندین 
پیشنهاد برای سفر به کشور مطرح شده است و چندین پیشنهاد 
نیز برای سفر مقامات کشورمان به کشورهای همسایه مطرح است 
که البته هنوز نهایی نشده است و در صورت نهایی شدن در این 

زمینه اطالع رسانی می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به 
سوالی در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اصابت یک موشک از 
پاکستان به یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: 

من خبری در این زمینه ندارم و آن را پیگیری می کنم.
*اتفاقاتاخیردرعراقموضوعیداخلیاست

وی همچنین در مورد دیدگاه ایران در ارتباط با اتفاقات اخیر در 
عراق از جمله بازداشت چند تن از نیروهای حشدالشعبی در این 
کشور ادامه داد: مسائلی که در عراق اتفاق می افتد مربوط به خود 
این کشور است و جمهوری اسالمی ایران بنا نداشته و ندارد که 
در امور داخلی عراق دخالت کند و در مورد مسائلی اظهارنظر کند 
که به ما ارتباطی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
عین حال خاطر نشان کرد: حشدالشعبی یک گروه مردمی است 
که با تبعیت از دســتور مرجعیت تشکیل شد و اکنون تبدیل به 

یک نیروی نظامی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ما اطمینان داریم که دولت و ملت عراق به خوبی 
از پس این مسائل بر می آیند و موضوعات داخلی خود را به نحو 
احســن مدیریت می کنند تا این کشــور هرچه بیشتر به سمت 

امنیت و ثبات مطلوب حرکت کند.
*مواضعاروپامذبذبانهاســت،راهنجاتبرجامبازگشت

طرفینبهتعهداتشاناست
موسوی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر این که سه کشور 
اروپایی عضو برجام بعد از قطعنامه شــورای حــکام بیانیه ای را 
منتشر کردند و در آن بیانیه خواهان مذاکره با ایران شدند و این 
سوال مطرح است که آیا مذاکرات ایران و اروپا قطع شده که آنها 
درخواست ادامه ی مذاکرات را کرده اند و این که آیا این مذاکرات 
فقط مربوط به برجام است یا موضوعات نیز را نیز در بر می گیرد، 
اظهار کرد: ما مواضعی که اروپایی هــا اخیرا در مورد موضوعات 
مختلف می گیرند را نمی پســندیم و مواضــع آنها را یک مواضع 

مذبذبانه می دانیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنها در حالی که عضو 

برجام هستند و ادعا می کنند که می خواهند برجام را حفظ کنند 
اقداماتی را انجام می دهند که خالف روح برجام است. آنها بانی 
قطعنامه ای می شوند که جمهوری اسالمی ایران واکنش شدیدی 

به آن نشان داد.
وی با انتقاد دوباره از عملکرد کشورهای اروپایی در برجام گفت: 
ما معتقدیم راه نجات برجام بازگشت طرفین به تعهدات شان است 
و حرکات نمایشی و سیگنال های غلطی که اروپایی ها به طرفین 

می فرستند کار درستی نیست و باعث حفظ برجام نمی شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مــا آمریکایی ها را 
خوب می شناســیم و فکر می کنیم آنها باید بهتر آمریکایی ها را 
بشناسند، آمریکایی ها، اروپایی ها را تابع اهداف خود کرده اند و 

بعضا تهدیدهایی را نیز مطرح می کنند.
وی تصریح کرد: به نظر من برای کشــورهای عضو برجام بهتر 
اســت که آنچه که در توافق های بین المللی آمده است را حفظ 
کنند و از آن کوتاه نیایند و از اتخاذ مواضع زیگزاکی و غیرسازنده 

دست بردارند.
*پروندهقاضیمنصوریدارایابهاماتاســتورومانی

تاکنونشفافسازینکردهاست
موســوی همچنین در پاسخ به سوال ایســنا در مورد آخرین 
وضعیت پرونده قاضی منصوری و این که آیا دولت رومانی گزارش 
و یا اطالعاتی را در مورد این پرونده بــه دولت ایران ارائه کرده 
اســت، اظهار کرد: این پرونده دارای ابهاماتی اســت در همان 
موقعی که این اتفاق افتاد ما از دولت رومانی خواستیم که در این 
زمینه شفاف سازی کند و اطالعات الزم را در این مورد در اختیار 
ما قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که متاسفانه 
تاکنون چنین اتفاقی از سوی دولت رومانی رخ نداده است، ادامه 
داد: وزارت خارجه، سفارت ایران در رومانی، قوه قضاییه و پلیس 
اینترپل ایران پیگیر این موضوع هســتند و ما درخواست داریم 
که هر آنچه را در این زمینه اتفاق افتاده دولت رومانی به صورت 
رسمی به ما اعالم کنند. همان طور که اشاره شد جز اخباری که 
در رسانه ها منتشر شــده ما چیز جدیدی را دریافت نکرده ایم و 

کماکان خواستار روشن شدن تمام ابعاد این قضیه هستیم.
موسوی اضافه کرد: من در همین جا بار دیگر از دولت رومانی 
می خواهم که در اســرع وقت با توجه به حساسیت و پیچیدگی 

پرونده ما را در جریان اخبار دقیق و تکمیلی آن قرار دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

پرونده منصوری ابهام دارد


