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روحانی در دیدار رییس جریان حکمت وطنی عراق:

آمریکا همواره به دنبال توطئه
برضد ملتهای منطقه است

رییس جمهوری با بیان اینکه قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا
همواره به دنبال توطئه و برنامهریزی علیه ملتهای منطقه هستند،
گفت :ایران آمادگی دارد تا همچون گذشته برای حل معضالت
منطقهای و توسعه گفت و گوها و تعامالت میان کشورهای منطقه
گام بردارد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی  -روز سهشنبه  -در دیدار
با سید عمار حکیم ،رئیس جریان حکمت وطنی عراق با اشاره به
اینکه امروز منطقه و جهان به واسطه توسعه علم ،فناوری و ارتباطات
شاهد تحوالت گستردهای است ،خاطر نشان کرد :باید تالش کنیم
تا به وظایف خود در برابر ملتهای دو کشور به خوبی عمل کنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه ایران و عراق نقش مهم و تأثیرگذاری
در منطقه ایفا میکنند ،گفت :باید متناسب با شرایط ،آرمانها و
اهداف دو ملت و دو کشور برنامهریزی کرده و در راستای توسعه
همه جانبه همکاریها و مناسبات تهران – بغداد گام برداریم.سید
عمار حکیم نیز در این دیدار ضمن ارایه گزارشی از اوضاع اجتماعی،
سیاسی و فضای عمومی در عراق ،گفت :امروز عراق توانسته است
از چالشهای بزرگ عبور کند و در مسیر بازسازی و توسعه قرار
بگیرد و مطمئناً توسعه بیش از پیش روابط و همکاریها با ایران
میتواند در تسریع این روند ،مؤثر باشد.رئیس جریان حکمت
وطنی عراق با اشاره به ضرورت تالش در راستای حفظ وحدت و
انسجام گروههای مختلف در عراق ،گفت :وظیفه خود میدانیم تا
در برابر فضاسازیها ،زیادهخواهیها و تبلیغات گسترده مستکبران
و قدرتهای بزرگ علیه جمهوری اسالمی ایران ایستادگی کنیم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی
ایران صبح دوشنبه به دعوت رسمی «برهم صالح» رییس جمهوری
و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در صدر یک هیات بلندپایه
سیاسی  -اقتصادی عازم بغداد پایتخت این کشور شد.رئیس
جمهوری اسالمی ایران پس از ورود به بغداد پس از زیارت حرمین
شریفین کاظمین به صورت جداگانه با رییس جمهوری ،نخست
وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس و برخی از نمایندگان مجلس
عراق دیدار و گفت و گو کرد.روحانی همچنین در همایش تجاری
با حضور بخش های دولتی و خصوصی ایران و عراق و در نشست
با نمایندگان و فعاالن سیاسی عراق سخنرانی کرد.در جریان سفر
رئیس جمهوری ،هیات های عالیرتبه دو کشور در نشست هایی
مشترک و همچنین جداگانه با همتایان خود دیدار و ضمن بررسی
آخرین وضعیت توافقات و سطح همکاری ها و فرصت های جدید
برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و همسایه ،در حضور
دکتر روحانی و نخست وزیر عراق ،پنج سند و یادداشت همکاری
امضا و بین مقامات دو کشور تبادل شد.
نایب رییس مجلس:

اروپایی ها برای راه اندازی سازوکار مالی
مصمم هستند

نایب رییس مجلس با بیان اینکه اروپایی ها برای راه اندازی
سازوکار مالی مصمم هستند ،گفت :نمی توان گفت که اینستکس
آثار فوق العاده ای دارد ،بلکه کمکی برای کم کردن آثار تحریم
ها است.به گزارش خانه ملت ،علی مطهری با اشاره به سفر روز
دوشنبه رییس اینستکس به ایران ،اظهار داشت :پر فیشر ،رییس
اینستکس به ایران سفر کرده تا با طرف های ایرانی مذاکره و
سازوکار اینستکس را بررسی کنند.نایب رییس مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه یکی از اهداف این سفر روشن شدن ابهامات
اینستکس است ،افزود :پر فیشر به ایران سفر کرده تا با توافقاتی
که انجام می شود سامانه را راه اندازی کنند.مطهری با تاکید بر
اینکه سفر پر فیشر رییس اینستکس به ایران می تواند گامی به
جلو باشد ،ادامه داد :اروپایی ها برای راه اندازی اینستکس مصمم
هستند و این سامانه برای کشور ما نیز مفید است که ان شاء اهلل
در آینده راه اندازی می شود.نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :نمی
توان گفت که اینستکس آثار فوق العاده ای دارد ،بلکه کمکی برای
کم کردن آثار تحریم ها است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی:

 FATFساز و کاری برای جلوگیری از
اختالسهاست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد
که  FATFساز و کاری است که در صورت استفاده الزم از آن میتوان
جلوی خیلی از اختالسها و جرایم سازمان یافته بینالمللی به خصوص
در بعد مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد.حشمتاهلل فالحت
پیشه  ،درباره موضوع اختالسهای شرکت پتروشیمی گیت و تأثیر
پیوستن به  FATFبرای جلوگیری از این اختالسها گفت :ساز و کارها
و کنوانسیونهای بینالمللی استفادههای دوگانه دارد .یعنی به میزان
احتمال سوء استفاده دشمن از این کنوانسیونها میتوان درباره حق
شرطها و حق تحفظها جلوی سوء استفاده را گرفت .همچنین امکان
استفاده در داخل کشور هم وجود دارد .به عبارت دیگر این موضوع
شبیه اینترپل است که ما میتوانیم از آن استفاده کرده ،همچنین
برخی از حقوق را احیا نموده تا حقوق ملت را که برخی غارت و ضایع
میکنند را به کشور برگردانیم.وی ادامه داد :گروه اقدام ویژه مالی
( )FATFساز و کاری است که در صورت استفاده از آن میتوان جلوی
خیلی از اختالسها را گرفت و خیلی از کسانی که جرایم سازمان یافته
بینالمللی دارند از جمله در زمینه مالی را میتوان تحت تعقیب قرار داد
ولی نباید از این نکته غافل شد که ممکن است در طرف مقابل دشمنان
استفاده خاص خود را کنند .این طبیعی است که برخی کشورها حسن
نیت نداشته ،پس ما باید ضمن بهانه زدایی به گونهای عمل کنیم که
بتوانیم از این موضوع حداکثر استفاده را ببریم.رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس با این توضیح که فضای برجام حاکم
بر فضای بررسی کنوانسیونهای مورد توصیه  FATFشده است ،گفت:
عم ً
ال جنبههای مثبت پیوستن به این کنوانسیونها محلی از اعراب
ندارد ولی هنوز دولت نتوانسته به صورت مصداقی طوری استدالل کند
که بتواند نظرات را برای پیوستن به  FATFجلب کند .این کاری است
که باید دولت انجام دهد.

ونزوئال باقیمانده دیپلماتهای آمریکائی را
اخراج کرد

وزارت خارجه ونزوئال در بیانیه ای اعالم کرد که باقیمانده
دیپلماتهای آمریکائی را اخراج کرده است.به گزارش اسپوتنیک،
وزارت خارجه ونزوئال با صدور بیانیهای اعالم کرد :کاراکاس تصمیم
گرفته است تا حضور کارکنان دیپلماتیک آمریکا در این کشور را
تمدید نکند.در ادامه بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ونزوئال در
این خصوص آمده است :بر این اساس از تاریخ  ۱۱ماه مارس سال
جاری میالدی ( ۲۰اسفند ماه) از دولت آمریکا درخواست شد تا
باقیمانده کارکنان دیپلماتیک خود را از خاک کشور ونزوئال خارج
کند.این در حالیست که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا ساعاتی
پیش در پیامی توئیتری از خروج باقیمانده دیپلماتهای این کشور
از ونزوئال خبر داده بود.وی در این پیام نوشته بود :آمریکا طی این
هفته ،همه افراد باقیمانده را از سفارت خود در ونزوئال خارج خواهد
کرد .این تصمیم حاکی از رو به وخامت رفتن اوضاع ونزوئال است.
دیپلماتهای باقیمانده در سفارت ،دست و پای آمریکا برای اعمال
سیاست در قبال ونزوئال را میبندند.گفتنی است خوان گوایدو
رئیس کنگره ملی ونزوئال ،بیش از یک ماه پیش ،با برخورداری از
حمایت آمریکا ،مشروعیت نیکالس مادورو را زیر سوال برد و عنوان
ریاستجمهوری را از وی غصب کرد.آمریکا حتی ارتش ونزوئال را
به کودتا علیه مادورو ترغیب کرده و سناریوی حمله نظامی به این
کشور را نیز رد نمیکند.

2

خبر

رئیس قوهقضاییه:

خط قرمزی وجود ندارد؛ باید هزینه فساد را باال برد

حجتاالسالم و المسلمین رئیسی گفت :ارتباط با
مردم ،شنیدن خواست آنها ،و تبیین مسائل برای آنها الزم
است؛ قشرهای مختلفی از مردم هستند که آمادهاند این
سخنان را بشنوند و اگر قانع شوند ،خود به یک نیروی کارآمد
و در میدان برای دفاع از قوه قضاییه تبدیل می شوند.
رئیس قوه قضائیه در نشست با روسای دادگستریها
و دادستانهای مراکز استانها ،با تشکر از اعتماد رهبر
معظم انقالب اسالمی و همچنین تقدیر از زحمات
و تالشهای آیت اهلل آملی الریجانی و همه مسئوالن
قضایی ،گفت :تحول قضایی به معنای نادیده گرفتن
تالشها و خدمات انجام شده نیست؛ لیکن باید نگاه به
آینده یک نگاه تحولی و رو به جلو باشد و راه زیادی تا
رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد.
حجتاالسالم رئیسی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید
به وضع موجود قانع شد ،الزمه اصلی تحول را نیروی انسانی
کارآمد و تحولخواه برشمرد و گفت :بیانیه گام دوم رهبر
انقالب اسالمی یک سند متقن برای طرحریزی تحول در
همه بخشهای کشور است.
رئیس قوه قضاییه نگاه تحولی را ،رویکردی کام ً
ال
انقالبی خواند و با اشاره به برنامه دشمن برای نا امید
کردن مردم از طریق ناکارآمد نشان دادن نظام ،افزود :امروز
مهمترین مؤلفه امنیت ملی ،اعتماد مردم به نظام است .هر
چه اعتماد عمومی افزایش یابد ،امنیت ملی بیشتر خواهد
شد و ما مسئوالن قضایی ،دادستانها ،قضات و محاکم در
افزایش اعتماد مردم سهم و نقش مؤثر داریم.
رئیسی الزمه اصلی تحول را اعتقاد به «ما میتوانیم»
و باورمندی مدیران و نیروی انسانی به لزوم تحول انقالبی
دانست و با یادآوری تجربه درخشان دفاع مقدس در این
زمینه ،افزود :بسیاری از شما در جبههها بودهاید و میدانید
که شرایط و امکانات مطابق استانداردها نبود ،اما جوانان
انقالبی با روحیه انقالبی و اتکاء به خداوند و اعتماد بهنفس،
بسیاری از کارهای نشدنی را انجام دادند و وضعیت را به نفع
جبهه انقالب اسالمی تغییر دادند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برنامههای قضایی
باید از «جزمیت علمی ،عزم عملی و حزم و دوراندیشی»
برخوردار باشد ،گفت :تحول مطلقاً به معنای اقدامات
زودگذر ،دل خوش ُک َنک و اکتفا به آمار و ارقام نیست.
همچنین تحول به این معنا نیست که متنی ابالغ و
بخشنامه شود و آقایان هم بنویسند« :بسمه تعالی-
مالحظه گردید؛ به نظر همکاران برسد ».بلکه همه بویژه
مدیران باید با تمام وجود به میدان بیایند.
رئیسی ،مردمی بودن و توجه به خواست مردم را اصل

ظریف:وزارت خارجه مسئول رسمی
سیاستهای خارجه ایران است

عربستان
آیندهاش را در
تنش با ایران
میبیند

دیگری در دوره جدید قوه قضائیه برشمرد و گفت :ارتباط با
مردم ،شنیدن خواست آنها ،و تبیین مسائل برای آنها الزم
است و اگر حکمی صادر و یا اقدامی انجام میشود ،باید
درباره آن با مردم صحبت کنیم.
وی افزود :قشرهای مختلفی از مردم هستند که آمادهاند
این سخنان را بشنوند و اگر قانع شوند ،خود به یک نیروی
کارآمد و در میدان برای دفاع از قوه قضاییه تبدیل می شوند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه قطع ارتباط با مردم به
هیچ وجه پذیرفته نیست ،به ارتباطات مردمی خود در مقاطع
مختلف مسئولیت اشاره کرد و گفت :حتی ممکن است برخی
خواستهای مردم قابل تحقق نباشد ،اما نفس ارتباط و بیان
مسائل برای مردم ،موضوعیت دارد.
وی با تشکر از زحمات سخنگوی قوه قضاییه گفت:
کار سخنگویی کار الزمی است؛ اما کافی نیست و در تبیین
مسائل قضایی نباید به این نشستها اکتفا شود .البته این به
معنای آن نیست که مسئوالن قضایی مدام سخنرانی کنند،
بلکه باید با اقدامات هنرمندانه ،مبانی تصمیمها و اقدامهای
مر قانون
قضایی را برای مردم تشریح کرد و در عین عمل به ّ
و قاطعیت در اجرای آن ،به سؤالهای مردم ،پاسخهای روشن
و قانعکننده داد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید مجدد بر ارتباطات مردمی
بهویژه در بخش دادسراها ،مسئوالن قضایی را موظف کرد
که طرحها و برنامههای خود را برای تقویت سازوکارهای
ارتباطات مردمی در قوه قضائیه ارائه دهند.
رئیسی با تأکید بر لزوم ارتباطات نخبگانی مسئوالن
قضایی و حضور در مجامع مرتبط از جمله دانشگاهها ،از
سخنگوی قوه قضائیه به دلیل حضور تأثیرگذار در دانشگاهها
تقدیر کرد.
«حمایت از قضات شجاع و نفوذآفرین» بخش دیگری

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با یک رسانه عربی
به مساله سفر روحانی به بغداد ،ارتباط سفر بشار اسد به تهران با
استعفای وی ،روابط ایران و عربستان و همچنین روابط ایران و
روسیه پرداخت.
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران در گفتوگو با بیبیسی
عربی که بخش کوتاهی از آن روز دوشنبه منتشر شد ،گفت :منطقه
خاورمیانه نیازمند همکاری میان تمام طرفها است و ما راهبردی
منطقهای داریم و هدف آن «منطقهای قویتر» است نه «کشوری
قوی» و یا «مردانی قوی».
وی افزود :ما به اندازه کافی مردان قوی داریم و اکنون نیازمند
منطقهای قوی هستیم .ما به دنبال اتخاذ موضع علیه هیچ کشوری
نیستیم و مواضع ما کام ً
ال واضح هستند ،ما خواستار گفتوگو
هستیم.محمد جواد ظریف که به همراه حسن روحانی به بغداد رفته
است در ادامه گفت :حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران این مرحله

از سخنان رئیس قوه قضائیه بود که وی در این زمینه
قاضی عزتآفرین و مقتدر که در برابر
گفت :حتماً باید از
ِ
نفوذ میایستد و هیچگونه جناح سیاسی ،خط و خط بازی
و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد و تحت هیچ شرایطی حق
و عدل را زیر پا نمیگذارد ،حمایت کرد ،چرا که حمایت از
اینگونه قضات که تعداد آنها نیز کم نیست ،حمایت از کل
دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به
مسئله فساد اشاره کرد و گفت :امروز مسئله مبارزه با فساد،
خواست جدی و عمومی مردم است و بخشهای نظارتی قوه
قضاییه موظفند ساز و کارهایی را در نظر بگیرند که سالمت
دستگاه قضایی تضمین شود.
وی با بیان اینکه در برخورد با فساد خط قرمزی وجود
ندارد ،گفت :تنها خط قرمز در این خصوص ،بیاستناد سخن
گفتن و بیاستناد عمل کردن ،است .من در دوره ریاست
سازمان بازرسی کل کشور نیز تأکید داشتم که در پیگیری و
نظارت بر عملکرد سازمانها هیچ جا تابلو ورود ممنوع وجود
ندارد؛ فقط نباید حرف یا عمل ما غیرمستند باشد ،چرا که
ما در جایگاه قضاوت قرار داریم و باید کام ً
ال مستند سخن
بگوییم و عمل کنیم.
رئیس قوهقضاییه افزود :مبارزه با فساد یک کار
بخشنامهای نیست و مردم باید عزم راسخ مدیران و
دستگاههای کشور را در عمل ببینند و همه متوجه شوند
که در این کشور بویژه در دستگاه اداری ،ارتکاب فساد هزینه
دارد ،بنابراین باید هزینه فساد را باال برد.
رئیسی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز
گفت :اقدامات پیشگیرانه و همکاری با سایر دستگاههای
مسئول در این زمینه مورد تأکید است.
وی در جمع بندی مباحث مطرحشده ،بر برگزاری

زمانی را برای سفر به عراق انتخاب کرد تا با مسئوالن عراقی در رابطه
با چگونگی انتقال از مرحله مبارزه با افراطگرایی به مرحله سازندگی در
کنار هم بحث و گفتوگو کند.
وی افزود :این مساله هم به نفع ایران و هم به نفع عراق و
هم به نفع منطقه خواهد بود ،زیرا ما بر این باوریم که ایران و عراق
میتوانند ارکان امنیت و همکاری در منطقه باشند.
ظریف در ادامه گفت که ایران هیچگاه دشمنی خود با آمریکا
را به خاک عراق نکشیده است.وزیر خارجه کشورمان در سوالی در
رابطه با استعفای اخیرش گفت :استعفای من هیچ ارتباطی با سفر
بشار اسد به تهران نداشت بلکه دالیل دیگری داشت.
وی افزود :نادیده گرفتن وزارت خارجه در این سفر باعث شد
تا من برای حفظ اعتبار این وزارت این اقدام را اتخاذ کنم .مطمئن
باشد که وزارت خارجه مسئول رسمی سیاستهای خارجه ایران
است و جامعه بینالمللی باید به این مساله پی ببرد و این پیام به

نشست با رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز
استانها به صورت فصلی تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به برنامه خود
برای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با بخشهای مختلف
در استانها ،رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز
استانها را موظف کرد که با بدنه قضایی تحت مدیریت خود
دیدار و ارتباط منظم داشته باشند و با تکریم کارکنان و
بهویژه قضات ،حرفهای آنان را از نزدیک بشنوند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به حکم رهبر معظم انقالب
اسالمی ،استفاده از چهرههای جوان ،کارآمد ،انقالبی و صالح
را یک تکلیف قطعی برشمرد.
وی با تأیید سخنان برخی مسئوالن در نشست مبنی بر
چابکسازی دستگاه قضایی ،بر پیگیری برای احقاق حقوق
عامه تأکید کرد.
رئیسی همچنین با اشاره به ایستادگی ملت ایران در
مقابل فشارهای دشمنان ،قوه قضائیه را نیز در این زمینه
برخوردار از وظایفی مهم دانست و گفت :قوه قضائیه باید
با دستگاههایی که در میدان مبارزه هستند ،مساعدت و
همکاری کند و جلساتی که در این زمینه در استانها برگزار
میشده است ادامه یابد.
رئیسی با اشاره به حضور رئیس و یا نمایندگان قوه
قضائیه در مجامع تصمیمساز و تصمیمگیر نظام نیز گفت:
قانونگذار با یک هدف مشخص به مسئوالن قضایی در
شوراهای مختلف عضویت داده است و حضور قوه قضائیه
در این مجامع ،نمایشی نیست بلکه باید یک حضور کام ً
ال
مؤثر ،جدی ،برخوردار از عقبه و عمق کارشناسی و به نفع
مردم باشد.
وی از رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز
استانها خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا آن دسته از مشکالتی
که مردم حل آنها را به دست قوه قضاییه میبینند ،درخود
استان کارشناسی شده و نتیجه بررسیها از باب مسئله
شناسی به مرکز منتقل ،و در یک کارگروه بررسی و برای
آنها راه حل پیدا شود.
رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد :در قضیه بازداشتها
باید از ابتدا با حساسیت و دقت برخورد شود و اینگونه نباشد
که افرادی بازداشت شوند و بعد مشخص شود ،نباید بازداشت
میشدند.
رئیس قوه قضاییه تعیین تکلیف پروندههای معوقه را
مورد تأکید قرار داد و افزود :تعیین زمان دور برای رسیدگی
به پروندههای مردم قابل قبول نیست و این مسئله باید
اصالح شود ،بنابراین رؤسای کل دادگستریها و دادستانها
باید با برنامه مشخص ،وقتهای رسیدگی را کوتاهتر کنند.

آنها رسید ،من امروز بسیار خوشحال هستم که در خدمت ملت
ایرانم.محمد جواد ظریف در ادامه عربستان را به گفتوگو دعوت
کرد و افزود :ایران هیچ دلیلی برا ی ایجاد جنگ با همسایگان از
جمله عربستان ندارد .ایران تالش نکرد تا عربستان را از منطقه دور
کند بلکه عربستان خودش این کار را کرد.
وزیر خارجه ایران گفت :تهران آماده همکاری با ریاض است
اما حکومت کنونی عربستان مصلحت و آینده شخصی خود را در
تنش مستمر با ایران میبیند.وی گفت :ما براین باوریم که امنیت
عربستان ارتباط شدیدی با امنیت ایران دارد و عربستانیها باید
قبول کنند که امنیت ایران به معنای امنیت عربستان است.
محمد جواد ظریف در مورد روابط ایران و روسیه گفت:
دو کشور ایران و روسیه نقاط اشتراک زیادی دارند اما آنها در
رابطه با مساله اسرائیل با ما موافق نیستند زیرا هر کشوری
دیدگاه خود را دارد.

دادستان تهران :اختالس  ۶میلیارد دالری در پتروشیمی کذب است

دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختالسی در
کار نیست ،گفت :اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفادههای شخصی
کردهاند و مجموع پولهایی که برداشتهاند  ۲۲میلیون یورو و  ۱۵میلیون دالر و
مبلغ ریالی آن حدود  ۶۵میلیارد تومان است که سوء استفاده کردهاند.
عباس جعفری دولت آبادی در گفتوگویی رادیویی ضمن تبریک فرا رسیدن
ایام ماه رجب با اشاره به منشور مقام معظم رهبری گفت :مردمی بودن و انقالبی
بودن و رفع مشکالت کار ما در دستگاه قضایی در دوره جدید است که از طریق
توجه به قانون و اعمال قانون و تحقق عدالت و  ...باید خروجی این تحول باشد.
وی افزود :رییس جدید قوه قضاییه از مدیران خواست که در این زمینه
متمرکز شوند .امیدوارم مطالب ایشان عملیاتی شود و مردم احساس کنند که
دستگاه قضایی آنقدر ظرفیت دارد که بتواند مشکالت موجود حل کند و با نخبگان
ارتباط برقرار کند و سیاستهای جدید خود را برای مردم تبیین کند زیرا مردم
بسیاری از امور را نمیدانند و مردم به دستگاه قضایی امیدوار شوند.
دادستان تهران گفت :امیدوارم دوره جدید رییس جدید قوه قضاییه همراه
با تحقق سه هدف عمده اعم از تحقق عدالت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی
و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد و دستگاه قضایی در نقطهای
قرار گیرد که مردم احساس کنند که دستگاه قضایی ملجا همه کسانی است که
به آنها ظلم شده است.
وی افزود :ایشان (رییس جدید قوه قضاییه) تاکید کردند که تحول باید در
رفتار رخ دهد.
جعفری دولت آبادی ادامه داد :یکی از مشکالت موجود طوالنی بودن
رسیدگیها است.
وی درباره رقم واقعی پرونده پتروشیمی گفت :این پرونده از مهمترین
پروندههایی بوده که در سال  ۹۱در دادسرای تهران تشکیل شده و تحریمهای
امریکا در آن دوره آغاز شد .سال  ۸۸که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار
میشود و کسانی که این شرکت را خریداری می کنند به لحاظ اقداماتی که انجام
دادند این پرونده تشکیل میشود .اوال اختالسی در کار نیست .اینکه روزنامههایی
تیتر کردند ۶ ،میلیارد دالر یا یورو اختالس ،کذب است .یک شرکت خصوصی
است و نمیتواند اختالس کند .مجموع  ۶میلیارد دالری که اعالم شد مجموع
معامالت مالی این پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی افزود :در این پرونده حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد
و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تاخیر از منشا
داخلی پرداخت کردند .مجموع عملیات آنها  ۶میلیارد دالر شده است .اتفاقی که
جرم شده این است که متهمان استفادههای شخصی کردند .اگر می خواستند وارد
کنند آنها چیزی وارد نکردند و شرکتهایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند
و بخشی از دالرها را به حسابهای خود ریختند و مجموع پولهایی که برداشتهاند
 ۲۲میلیون یورو و  ۱۵میلیون دالر است و مبلغ ریالی آن حدود  ۶۵میلیارد تومان
است که سوءاستفاده کردهاند.
وی افزود :متهمان دو گروهاند ۸ .متهم اول ،مشارکت داشتند و  ۶متهم دوم
معاونت داشتند .این  ۱۴نفر عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال
تبدیل کردند و ما معتقدیم اخالل در نظام اقتصادی کشور بوده البته آنها ادعایی
واکنش ایران
به اقدام دولت انگلیس:

اعطای حمایت
دیپلماتیک به
زاغری ،مثبت
تلقی نمیشود

دارد که قانون مکلف نکرده که ارز به ما بدهید و در مورد شرکتهای پتروشیمی
این دعوا االن وجود دارد.
وی تاکید کرد :پرونده پتروشیمی فساد بوده ولی اختالس نبوده است.
چرا این پرونده اخالل در نظام اقتصادی بوده؟ زیرا ارزها را باید به بانک مرکزی
میدادند .برخی روزنامهها فضاسازی کردند و یک پرونده فساد که برای ما فرصت
بود که به مردم اعتماد بدهیم که دستگاه قضایی به امور توجه دارد را تبدیل به
تهدید کردند و ذهن مردم را خراب کردند و گفتند همه بردند و اختالس کردند.
دادستان تهران افزود :این پرونده بخش مفتوحی دارد و پرونده سنگینی است
و یک بخشهایی از ارقام در خارج از کشور بوده و برخی از متهمان که مثل آن
خانم از کشور فرار کرده و از سال  ۹۱ /۵ /۲۱که پرونده تشکیل شده از کشور فرار
کرده است .اینکه بگویند که این خانم تا سال  ۹۶بوده و کاری با او نداشتهاند این
طور نیست و از متهمان اصلی بوده و بخش مفتوح دارد.
وی افزود :رسانهها در عین حال که مطالبه گری و افشاگری میکنند و ما از
آن استقبال میکنیم خواهشا ذهن مردم را خراب نکنند .چرا رسیدگی به پرونده
طوالنی شده است؟ زیرا پرونده سنگین است .اطاله عمدی در کار نبوده و حجم
مالی پرونده زیاد است .امیدوارم محاکمه به خوبی انجام شود و رسانهها با ما بیشتر
همکاری کنند.
جعفری دولت آبادی افزود( ۸۵ :پرونده) کیفرخواست برای خرید و فروش
ارز در معابر دادهایم و معتقدیم که خرید و فروش ارز در معابر جرم است.
وی افزود :ارز می خواهند به بانک و موسسات مالی معتبر و صرافی ها
مراجعه کنند.
دادستان تهران درباره پرونده خاوری گفت :ایشان غیابا محکوم شده ولی
پلیس بین الملل باید همکاری کند .امیدوارم تحویلش به ایران عملی شود .هیچ
خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد حتی اگر خاوری در غرب باشد.
جعفری دولت آبادی درباره فرار خانم شیخ االسالم در پرونده پتروشیمی
گفت :ایشان حتما اگر به ایران بیاید یا از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار
گیرد ،جزو متهمان اصلی پرونده است.
دادستان تهران با اشاره به سخنان روز گذشته رییس قوه قضاییه یادآور شد:
آقای رییسی دیروز گفتند که از سال  73تا  83که در سازمان بازرسی بوده و
بعدها که تا سال  93در حوزه معاونت اول فعالیت کرده ،یکسری پرونده های
مهم را رصد کرده که همه از یک جنس اند و می شد اقداماتی صورت بگیرد که
امیرمنصورآریا و بابک زنجانی و پتروشیمی رخ ندهد لذا نشان می دهد که دستگاه
ها اقدامات کافی را انجام نداده اند .ما چرا اجازه بدهیم پرونده های بزرگ تشکیل
شود و کارآمدی نظام زیر سوال برود و سپس تعقیب و زندان کنیم و قوه قضاییه
را متهم کنیم که با دولت همکاری نمی کند؟ ایشان (اقای رییسی) گفتند باید
ساختارها را تغییر دهیم و ساختارها ضد فساد شوند و اجازه ندهند فسادی رخ
دهد و باید از دولت شروع شود.
وی با اشاره به پرونده خاوری افزود :وقتی غرب متهمان مالی را پناه می دهد
و به ایران نمی دهد و چه انتظاری دارند ایران به غرب اعتماد کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با احمدی نژاد گفت:
اسم نیاورید .ما این احساسی که یک عده ای مصونیت دارند را از بین ببریم و

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اقدام دولت انگلیس
در اعطای «حمایت دیپلماتیک» به نازنین زاغری گفت :این اقدام
به هیچ عنوان سازنده و مثبت تلقی نمیشود و اگر شرایط را
پیچیدهتر نکند ،قطعا سادهتر نیز نخواهد کرد .بهرام قاسمی در
واکنش به اقدام اخیر دولت انگلستان مبنی بر اعطای «حمایت
دیپلماتیک» به خانم نازنین زاغری گفت :ما در جریان این اقدام
دولت انگلیس قرار گرفتهایم و یادداشتی نیز از مجاری رسمی در
این ارتباط دریافت کردهایم .در حال حاضر بخشهای ذیربط در
حال بررسی جنبههای حقوقی و سیاسی این یادداشت هستند و در
زمان مقتضی در این خصوص پاسخ خواهیم داد.
وی افزود :باید دانست که این اقدام دولت انگلستان به خودی

هیچ کس مصونیت ندارد حتی اگر عالی ترین مقام باشد .مقامات در دستگاه های
قضایی و تقنینی و نهادهای عمومی و بانک ها باید بدانند ،وقتی که مدیر می شوند
باید پاسخگو باشند .اگر این اتفاق رخ دهد ما مشکل در کشور نداریم اینکه فالن
فرد را تعقیب کنیم یا نکنیم.
وی تاکید کرد :عدالت در شعار شیرین و در عمل تلخ و سخت است؛ امیدوارم
تلخی اش را ما بتوانیم شیرین کنیم.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییسی درباره اینکه
فرمان رهبری منشور جدید دستگاه قضایی است؟ گفت :حقوق عامه و احترام به
قضات و در مبارزه با فساد مالحظه ای نباید باشد؛ شاه بیت این پیام است.
وی درباره مشکالت مربوط به خودروسازان و اتفاقی که برای خانمی برای
تحویل خودرو برایش رخ داده بود؟ گفت :پرونده ای داشتیم که در مورد قطعه
سازان به دادگاه دادیم یعنی برخالف رویه های معمول که توقیفات را تا صدور
حکم ازاد نمی کنیم به دستور محسنی اژه ای کلیه قطعات تحویل ایران خودرو و
سایپا دادیم .پرونده آن خانم در کرمان است ولی در مورد قطعه سازان گفتیم که
حمایت قضایی در جایی که در گمرک باشد را انجام می دهیم ولی مشکل خود
را با ایران خودرو حل کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره عجیب درباره ابوالفضل قدیانی از
فعاالن عرصه سیاسی که سه تا کتاب را باید بخواند و رونویسی کند ،گفت :این
حکم بازتاب های زیادی داشت ،امیدوارم در مجازات های جایگزین به هوشمندی
توجه شود .اصل مجازات جایگزین مناسب است ولی دقت کنیم که هر چیزی
نمی تواند جایگزین یک مجازات تکمیلی باشد .مطالبی که در مورد کتاب اشاره
کرده می توانست کارهای دیگری انجام شود .این اقا اهانت های زیادی کرده و در
سال  86محکوم بوده و زندان بوده است .مجموعا کار جالبی رخ نداد و امیدوارم
در دادگاه باالتر اصالح شود.
وی درباره موضوع شکایت از وزیر ارتباطات برای اجرا نکردن دستورات
قضایی ،گفت :اجازه بدهید بعدا صحبت کنم زیرا یکی از محورهای همکاری ها این
بود که حضرت آقا هم در پیامشان گفتند که دستگاهها همکاری کنند ،لذا اجازه
بدهید که با دقت بیشتری جواب بدهیم.
دادستان تهران درباره فعالیت رمالها و فال بین ها گفت :مردم اعتماد نکنند.
رمالی و جادو و تلفن هایی که می زنند که فال می گیریم و پول واریز کنید،
کالهبرداری است .اگر در رمالی پولی اخذ شود جرم است و بردن مال جرم
است و اینکه زنگ بزنند که فال شما را ببیند و پول به حساب بریزید ،شیوه های
کالهبرداری است.
وی درباره چهارشنبه سوری ضمن تبریک به خانواده برای سال جدید گفت
ما نباید بگذاریم شادی ها به غم و غصه تبدیل شود .هفته بعد اخر سال ما به
پلیس دستور دادیم که با کارهایی که خالف نظم عمومی است برخورد شود .چرا
باید دستگاه قضایی افراد را بگیرد؟ لذا همکاری کنند و اجازه ندهند شادی به یک
عزا تبدیل شود .خواهشا خانواده ها مدیریت شادی کردن را انجام دهند و شادی
کردن اشکالی ندارد اما اینکه ما بیاییم در خیابان ها بریزیم و مزاحمت ایجاد کنیم
زیبنده مسلمانان نیست .بیشترین همکاری را باید خانواده ها انجام دهند .در این
زمینه طبق قانون با اشرار برخورد می شود.

خود هیچ وضعیت حقوقی جدیدی چه به لحاظ داخلی و چه به
لحاظ بین المللی ایجاد نمینماید و صرفا منعکس کننده یک
تصمیم سیاسی از سوی دولت انگلستان است که خالف حتی
مواضع صریح حقوقی خود این کشور در مراجع بینالمللی میباشد.
به ویژه که فارغ از اینکه ایشان تابعیت دیگری داشته یا نه و فارغ از
قوانین و مقررات ایران در خصوص مقوله تابعیت و تابعیت مضاعف،
خانم زاغری الاقل در ارتباط با ایران و همه فعالیتها ،ترددها و
مراودات خود در ایران همواره به عنوان شهروند ایرانی ظاهر شده
است؛ در عین حال ،برای پاسخ حقوقی و سیاسی به این یادداشت
منتظر نهایی شدن بررسیها از سوی بخشهای ذیربط هستیم.
آنچه مسلم است اینکه اوال دولت انگلستان در این اقدام فاقد حسن

نیت بوده و ثانیا این اقدام به هیچ عنوان سازنده و مثبت تلقی نمی
شود و اگر شرایط را پیچیدهتر نکند ،قطعا سادهتر نیز نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پایان تاکید کرد :آنچه در این
مرحله می توانم بگویم این است که پرونده خانم زاغری به لحاظ
اصول دادرسی به نحوی عادی و با رعایت جمیع قوانین و مقررات
در مراجع قضایی ذیربط مورد رسیدگی قرار گرفته و ایشان به عنوان
یک ایرانی چه در طول دوره دادرسی و چه در دوران محکومیت از
همه حقوق قانونی و شهروندی خویش ،از جمله خدمات درمانی و
پزشکی ،برخوردار بوده و هستند.نازنین زاغری که در سال 2016
در تهران بازداشت شده بود ،به اتهامات امنیتی به پنج سال حبس
محکوم شده است.

