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اخبار

تاکید ظریف و همتای قطری
بر توسعه همکاریهای دوجانبه

وزیران خارجه ایران و قطر در یک گفت و گوی ویدئوکنفرانسی،
ضمن بررسی آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی بر افزایش
همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.به گزارش اداره کل اطالعرسانی
و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمد جواد ظریف روز
دوشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن معاون نخست وزیر و
وزیر امور خارجه دولت قطر از طریق ویدئو کنفرانس گفتوگو و
تبادل نظر کرد.در این گفت وگو که در ادامه رایزنیهای دوجانبه
و منطقهای دو کشور انجام شد ،طرفین آخرین تحوالت منطقهای و
بین المللی و همچنین موضوعات مورد عالقه فیمابین در خصوص
افزایش همکاریهای دوجانبه را مورد بحث و گفتوگو قرار داده
و بر تداوم رایزنیها تاکید کردند.وزیر خارجه دو کشور همچنین
موضوعات مرتبط با برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک
اقتصادی و آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای در اختیار گذاردن
تجربیات و توانمندیهای خود در مقابله با ویروس کرونا مورد گفت
وگو قرار گرفت.

سردار حاجی زاده :بنای تصدیگری در
صنعت خودرو را نداریم

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت :کار ساخت با خودروسازان
است ،ما بنای تصدیگری نداریم و برای رفع وابستگی ،به برطرف
کردن کاستیهای صنعت خودرو کمک میکنیم.سردار امیرعلی
حاجیزاده در بازدید از مرکز تحقیقات ماهواره و پژوهشکده خودرو
و پلتفورم خودروی ملی اظهار داشت :خیلی از آقایان در کشور
ما معتقدند که مشکالت اقتصادی و تحریم از طریق مذاکره و
تعامل قابل حل است؛ بنده هم همین اعتقاد را دارم منتهی نه
با آمریکا و دشمنان ،بلکه این مذاکره و تعامل باید با ظرفیتهای
بسیار بینظیر داخل کشور مثل دانشگاهها و شرکتهای دانش
بنیان باشد.وی افزود :امروز هم ما برای مذاکره و تعامل در بحث
خودروسازی به دانشگاه علم و صنعت آمدهایم .دستاوردهای بسیار
خوبی دارند و حرکت خوبی آغاز شده است .این ریلگذاری که
برای بحث خودرو انجام شده است ،آینده بسیار خوبی دارد.سردار
حاجی زاده اظهار داشت :تمام کشورهای دنیا قائل به این هستند
که ماهواره و ماهوارهبر لبه تکنولوژی است و یک مساله های تک
است .این فناوری را ما به کمک آمریکا و اروپا به دست نیاوردیم،
بلکه به کمک ظرفیتهای داخلی به این فناوری رسیدیم.وی گفت:
امروز که  ۶۰سال از عمر صنعت خودروسازی در کشور ما می
گذرد ،می بینیم که مدیران بسیار خوب از بخش های مهم مصمم
هستند که وابستگی به خارج را قطع کنند .سردار حاجی زاده تاکید
کرد :این ریل گذاری ما را به موفقیت خواهد رساند و البته نباید
انتظار داشته باشیم که خیلی زود به موفقیت برسیم.

چین صدور روادید برای مقامات آمریکایی
را ممنوع میکند

چین در اقدامی تالفیجویانه در اعتراض به مداخالت آمریکا
در امور داخلی هنگکنگ ،صدور روادید برای مقامات آمریکایی را
ممنوع میکند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه
اینترنتی گلوبال تایمز ،وزارت امور خارجه چین اعالم کرد پکن
به تالفی دخالت آمریکاییها در امور داخلی هنگ کنگ ،واکنش
سختی نشان خواهد داد و صدور روادید برای مقامات آمریکایی را
ممنوع خواهد کرد.پکن در ادامه از واشنگتن خواست که «مداخله»
در امور داخلی چین و هنگ کنگ را متوقف کند.پیش از این
چین از اعمال برخی تحریمها علیه مقامات آمریکایی خبر داده
بود ،ولی هنوز فهرست مقامات تحریم شده آمریکا منتشر نکرده
است.اقدامات متقابل چین پس از آن علیه آمریکا صورت گرفت
که واشنگتن محدودیتهای روادید را برای مقامات چینی به دلیل
تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ اعمال کرد.مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا روز جمعه از وضع محدودیت صدور روادید برای
تعدادی از مقامات چینی در ارتباط با موضوع هنگ کنگ خبر داد.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه مداخلهجوییهای واشنگتن در امور
داخلی چین ،مدعی شده که تعدادی از مقامات فعلی و سابق این
کشور ،خودمختاری و حقوق بشر در هنگ کنگ را نقض کردهاند.
سفارت چین در واشنگتن روز شنبه از دولت آمریکا خواست تا
محدودیتهای جدید روادیدی را در برای مقامات این کشور لغو
کند.این اقدام در حالی صورت میگیرد که چین به آمریکا هشدار
داده در صورتی که واشنگتن خطوط قرمز را رد کند ،مرحله نخست
توافق تجاری میان  ۲کشور را که شامل خرید محصوالت کشاورزی
از آمریکاست ،متوقف خواهد شد.بررسی قانون امنیت ملی از سوی
چین ،چندی است که موجب به راه افتادن برخی اعتراضات در
هنگکنگ شده است و همین مسئله سبب شده تا دستاویزی را
برای مداخالت خارجی فراهم کند.کشورهای غربی از جمله آمریکا
مدعی هستند که الیحه امنیتی هنگکنگ اصل «یک کشور ،دو
سیستم» را نادیده میگیرد .وزرای خارجه گروه جی ۷-اخیرا ضمن
انتشار بیانیهای مداخلهجویانه از پکن خواستند تا درباره الیحه
امنیتی هنگکنگ تجدید نظر کند.

بررسی قطعنامه شورای حکام با حضور
ظریف و صالحی در مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت :موضوع قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی یکشنبه
هفته آتی با حضور ظریف و صالحی در کمیسیون بررسی میشود.
ابوالفضل عمویی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
خبرگزاری فارس ،اظهار داشت :روز یکشنبه آقایان ظریف و صالحی
وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس حضور پیدا میکنند.وی افزود :در
این جلسه به موضوعات مشترک کمیسیون و وزارت امور خارجه
و سازمان انرژی اتمی پرداخته می شود .عمویی بر همین اساس
اضافه کرد :موضوع قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی نیز در
این جلسه مورد توجه خواهد بود.

افزایش رشد اقتصادی در گرو سیاست های
حمایتی از تولید است

ادامه از صفحه اول
چرا که اگر دولت براساس واقعیت ها و توانمندی های کشور
و استفاده از همه ظرفیت های اقتصادی بهترین تصمیمات را اتخاذ
نکند ممکن است عالوه بر از دست دادن رشد اقتصادی و منفی تر
شدن بیش از این با فشارها و بحران های اقتصادی مواجه می شویم
که فشار بیشتری بر اقتصاد و مردم وارد می کند.
در شرایطی که دشمن درصدد است اقتصاد ایران را از جهات
مختلف تحت فشار مضاعف قرار دهد ،خود تحریمی مانع بزرگی
است که موانع ایجاد شده از سوی دشمن را بزرگ تر می کند ،لذا
هر آنچه می تواند به نوعی تحریم تولید کشور به شمار رود اعم از
قوانین و بروکراسی های بی ضابطه و بی دلیل باید برچیده شود.
برداشتن محدودیتهای داخلی در این شرایط یک اولویت مهم
است که اگر این کار صورت بگیرد ،میتوان امید داشت که رشد
اقتصادی ما حتی مثبت شود ،لذا نباید چونان یک تماشاچی دست
روی دست بگذاریم و اقدام خاصی انجام ندهیم و از تولید حمایت
نکنیم ،کاهش فشارهای مالیاتی بر تولید کنندگان و دریافت مالیات
از دهک های پر درآمد و سفته بازان قطعا موجب ایجاد گشایش
می شود ،اما اگر در اعطای تسهیالت به تولید گشایشی ایجاد نشود
و دولت روالی که تا کنون درباره تولید داشته را ادامه دهد مسلما
در روی همان پاشنه قبلی میچرخد و اتفاق خاصی در اقتصاد یا
افزایش و ارتقای رشد اقتصادی کشور به وقوع نمی پیوندند.
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رئيس قوه قضائيه :مبارزه با فساد مقطعي نيست

رئيس قوه قضائيه گفت :مبارزه با فساد امر مقطعي
نيست بلکه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضاييه در
جمع مسؤوالن عالي قضايي کشور که به صورت زنده
از شبکه خبر پخش شد با اشاره به بيانات مقام معظم
رهبري که در ارتباط تصويري با رييس و مسئوالن عالي
قضايي و همچنين رؤساي کل دادگستريهاي سراسر
کشور ايراد شد ،با يادآوري موضوع تحول ،اظهار کرد:
همه بخشهاي قوه قضاييه بايد در تحول نقش آفريني
کنند تا جريان تحول براي مردم ملموس شود و مردم،
مسئوالن و همکاران در قوه قضاييه احساس کنند که
تحول در حال ايجاد است.
وي با اشاره به تاکيدات رهبر انقالب در رابطه با رويکرد
مبارزه با فساد در قوه قضاييه و با بيان اينکه قدردان تاييدات
مقام معظم رهبري در قبال رويکرد ضد فساد قوه قضاييه
هستيم ،گفت :مسئله مبارزه با فساد امري مقطعي نيست؛
بلکه امري مستمر است که به صورت پيگير دنبال ميشود.
رييس قوه قضاييه تصريح کرد :دادسراها و شعبي که
پروندههاي اقتصادي را رسيدگي ميکنند و دادگاههايي که
در امر مبارزه با فساد اقتصادي ،پروندههايي را مورد رسيدگي
قرار ميدهند ،با قوت بايد کار خودشان را ادامه دهند و بر
اساس تاکيدات رهبر معظم انقالب ،حق و عدالت ،محور
کار آنها در تصميم سازي و تصميم گيري و پيگيري و
اقدام باشد.آيت اهلل رييسي افزود :همه بخشهاي دادسرايي
و دادگاهي به ويژه در تهران که مرکزيت اين رسيدگي وجود
دارد ،بايد کارشان را با قوت دنبال کنند.
وي با تاکيد بر اينکه مسئله رسيدگي به مفاسد
اقتصادي امر موسمي ،مقطعي و تشريفاتي نيست ،بلکه امري
واقعي است که همواره بايد با قوت ادامه يابد تا سالمت نظام
اداري در کشور را تضمين کند ،گفت :بدون ترديد الزمه
مبارزه با فساد اقتصادي ،سالمت درون دستگاه قضايي است
و ارتقاء سالمت درون دستگاه قضايي و حفظ سالمت آن يک
الزام است که به هيچ عنوان نبايد از آن غفلت کرد.
رييس قوه قضاييه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه
قضايي ،اظهار کرد :هرگونه ناسالمتي در دستگاه قضايي بايد
بزرگ تلقي گردد و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان
داده شود.

آيت اهلل رييسي حفظ سالمت دستگاه عدليه را يک
الزام و ضرورت دانست و بيان داشت :الزمه موفقيت آميز
بودن مبارزه با فساد آن است که سالمت اداري و سازماني
دستگاه قضايي کامال حفظ و تضمين شود.
وي با خاطرنشان کردن تاکيد رهبر انقالب در ارتباط
با گزارشگران و اعالن کنندگان فساد و ناهيان از منکر گفت:
ناهيان از منکر بايد بدانند نظام حقوقي کشور پشتيان
آنهاست.
آيت اهلل رييسي با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت
و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه ادامه داد :سازوکار
حقوقي و قانوني حمايت از گزارشگران فساد در اين
دستورالعمل پيش بيني و ساختار حقوقي مبتني بر قانون
تهيه و ابالغ شد.
وي با تاکيد بر اينکه همکاران در قوه قضاييه اين
دستورالعمل را با دقت مورد توجه قرار دهند و تقسيم کار
در مورد آن صورت گيرد ،تصريح کرد :دستورالعمل و همه
بندهاي آن مستند به قانون و مبتني بر قوانين مصوب است.
رييس قوه قضاييه يادآور شد :گزارشگران فساد و
ناهيان از منکر مورد حمايت قرار ميگيرند و به لحاظ حقوقي
و قضايي مجموعه قضايي حامي آنهاست و هيچکس نبايد
متعرض آنها شود و اقدامشان مورد حمايت و پيگيري قرار
ميگيرد.

وي حمايت از توليد را مورد تاکيد قرار داد و افزود :هيچ
کارگاه و کارخانهاي در کشور نبايد دچار توقف و تعطيلي
شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال  98باعث
شد که با موفقيت کارگاهها و کارخانههايي از تعطيلي و توقف
حفظ شوند ،با همين قوت نيز در سال جاري کار دنبال شود.
آيت اهلل رييسي با اشاره به اينکه حفظ اشتغال و رونق
و جهش توليد در دستور کار قوه قضاييه است ،اظهار کرد:
اگرچه در همه بخش هاي کشور بايد اينگونه باشد ،ولي در
دستگاه قضايي اين موضوع بايد توسط بخشهاي نظارتي
مثل سازمان بازرسي و دادستانها در سراسر کشور با جديت
دنبال شود و امري ضروري است.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان کرد :در سال جاري
هم کمک دستگاه قضايي به دولتمردان و مسئوالن در اين
ميدان آن است که مساعدت کنند که هيچ کارگاه و کارخانه
اي تعطيل نشود و رونق توليد در عمل و اجرا وجود داشته
باشد.آيت اهلل رييسي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان
اينکه وضعيت قيمتها و بازار و لجام گسيختگي قيمتها در
حوزه مسکن امر قابل تحملي براي مردم نيست ،بر پيگيري
جدي مسئولين مختلف در اين زمينه تاکيد کرد.
وي آمادگي دستگاه قضايي براي همکاري در اين زمينه
را يادآور شد و افزود :وضعيت و شرايط فعلي يک کار انقالبي
و جهادي را ميطلبد.

خبر

رييس قوه قضاييه ادامه داد :چند سال است که مسئله
مسکن مورد بي توجهي قرار گرفته است و در حال حاضر
که اقداماتي در حال انجام است ،بايد اين اقدامات شکل
جهشي داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از
گرفتاريهاي مردم بکاهد.
آيت اهلل رييسي تاکيد کرد :مردم بايد احساس کنند
که مسئله مسکن و قيمتهاي لجام گسيختهاي که در بازار
شاهد هستند ،با کنترل و قيمت گذاري و نظارت بر بازار از
ناحيه دولتمردان دنبال ميشود.
وي در پايان با اشاره به هفته حقوق بشر آمريکايي،
بيان داشت :ماهيت حقوق بشر آمريکايي امروز بر همه مردم
آمريکا و مغرب زمين و اروپا و بر ملتهاي مستضعف عالم
روشن شده است که چگونه حقوق انسان را ضايع و حق
حيات و آزادي و عدالتخواهي و حق خواهي را در نطفه خفه
ميکند و مردم را آزار ميدهد و قتل و غارت و کشتار راه
مياندازد؛ ولي مدعيان حقوق انسان در آمريکا و اروپا نسبت
به دستگيريهاي گسترده در اين کشورها و تضييع حقي
که بصورت روشن صورت ميگيرد ،دم بر نميآورند.
رييس قوه قضاييه تصريح کرد :آنها تصور ميکنند
که ميتوانند فشارهايي را به ما نيز وارد کنند و سه کشور
اروپايي عليه ما قطعنامه به آژانس و شوراي حکام پيشنهاد
ميدهند .ما اين سه کشور را به خوبي ميشناسيم .اينها
همانهايي هستند که بعد از شهادت سردار سليماني ،از
آمريکا حمايت کردند.
آيت اهلل رييسي با تاکيد بر اينکه بايد به اين کشورها بي
اعتماد بود ،گفت :موضوعي که امروز بايد مورد اعتماد قرار
گيرد ،داشتههاي ملت بزرگ ايران است.
وي خاطرنشان کرد :خطايي که اتفاق افتاد ،اين بود که
برخي تصور کردند با اعتماد به اروپاييها و بي اعتمادي به
داشتههاي خودمان ميتوانند کار را پيش ببرند؛ درحاليکه
بايد به اروپايي بي اعتماد بود و به داشتههاي کشور اعتماد
کرد.
رييس قوه قضاييه تاکيد کرد :االن هم همچنان وقت
باقي است براي اينکه به داشتههاي بسياري که در کشور
داريم ،به ويژه نيروي جوان متراکم و کارآمد اعتماد کرد
و يقينا اتکال به خدا و اعتماد به داشتهها ميتواند کشور را
پيش ببرد و در مقابل همه فتنهها و توطئهها حفظ نمايد.

قالیباف :باید برای موضوعاتی مانند مواد مخدر و طالق چاره اندیشی کرد

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به آسیبهای اجتماعی شهر تهران
افزود :موضوعاتی همچون مواد مخدر ،طالق و زنان سرپرست خانوار سه اولویتی
است که باید برای کاهش آسیبهای اجتماعی به آنها پرداخته شود.
نشست مجمع نمایندگان استان تهران روز دوشنبه با حضور محمدباقر
قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
رییس 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.
قالیباف با بیان اینکه نمایندگان استان تهران باید براساس مناطق تهران
تقسیم و به مشکالت مردم رسیدگی کنند ،گفت :بهتر است مسجدی 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.
سه اولویت رفع آسیب های اجتماعی در تهران
رییس قوه مقننه 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  ۸۱درصد 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  ۶سال آلودگی هوای
شهر را به حداقل ممکن برسانیم.
قالیباف تاکید کرد :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 می
توانیم در اولین گام از این ظرفیت استفقاده کنیم.
رییس 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  ۳هزار 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 روبه رو هستند .طی مصوبه
مجلس مقرر شد هر سال  ۱۰درصد از بافت های فرسوده کشور اصالح شوند تا
در نهایت طی  ۱۰سال تمامی بافت های فرسوده کشور احیا شود ،اما در طول ۷
سال تنها  ۱۳درصد از این بافت ها در کل کشور احیا شد در حالی که  ۴۱درصد
بافت های فرسوده تهران بدون هیچ کمکی از اعتبارات ملی در این بازه زمانی
اصالح و احیا شد.
رییس قوه مقننه ،سنددار نبودن زمین های شهر تهران را از مشکالت دیگر
پایتخت دانست و تصریح کرد :افراد بسیار زیادی در مناطق  ۴و  ۱۹تهران زمین
ها را به صورت قولنامه ای خریداری کرده و بیش از  ۲۰سال 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  ۳۰سال 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  ۴موضوع مدرسه ،محله ،مسجد و منزل متمرکز شویم،
بسیاری از مشکالت مربوط به شهر تهران حل خواهد شد ،از این رو پیشنهاد می
کنم برای بررسی مشکالت استان تهران ،مجمع نمایندگان هر  ۱۵روز یکبار پس
از نماز مغرب و عشا جلسه ای داشته باشد.

معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه خبر داد:

شناسایی  ۴۰آمریکایی دخیل در ترور شهید سلیمانی

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه از شناسایی حدود ۴۰
آمریکایی که در ترور شهید سلیمانی دست داشتهاند خبر داد و گفت :تعداد
دیگری از افراد از جمله چند اپراتور پهپادهای آمریکایی شناسایی نشده اند
که به زودی این کار انجام میشود.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،
نمایندگان نهادهای سیاسی ،حقوقی ،امنیتی ،نظامی و قضایی در نشست روز
دوشنبه به میزبانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه آخرین
تحوالت مربوط به پرونده ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی مورد بررسی
قرار گرفت.
محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در ارتباط
با برگزاری این نشست اظهار داشت :جلسه هماهنگی در وزارت امور خارجه
تشکیل شد .بحمداهلل قوه قضائیه بهشکل شبانه روزی در حال رسیدگی و
بررسی شواهد و ادله گردآوری شده است .نیروهای اطالعاتی و امنیتی ما
تاکنون حدود  ۴۰نفر از افراد آمریکایی که به نحوی اعم از آمرین ،مباشرین و
معاونین جرم در این ترور دست داشتهاند را شناسایی کردهاند و تعداد دیگری
از افراد از جمله چند نفر از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی تاکنون شناسایی
نشده اند که به زودی این کار انجام خواهد شد.
بهاروند اضافه کرد :امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با سرعت بیشتری

نام منطقه «پارچین» که از زمان طرح پرونده هستهای ایران و به ویژه در
جریان مذاکرات با  ۵+۱مورد توجه رسانههای بیگانه قرار گرفت با وقوع حادثه
انفجار گاز بار دیگر مطرح شد و رسانههای فارسی زبان معاند تالش کردند با
ابهامسازی و شبههافکنی از طریق بازتولید کلیدواژه پارچین یک حادثه عادی را به
موضوعات خیالی پیوند دهند.
بامداد جمعه گذشته انفجاری در یک مخزن گاز در شرق تهران و در
حاشیه یکی از اماکن نظامی رخ داد .به دنبال وقوع این حادثه در ساعات ابتدایی
گمانهزنیهایی در این باره صورت گرفت که با توضیحات سخنگوی وزارت دفاع
در خصوص علت این حادثه به برخی از این سواالت و گمانهها پاسخ داده شد.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع صدای انفجار و نور حاصل از آن ،ناشی از
حادثه در مخزن گاز در منطقه پارچین بود که بالفاصله یگانهای آتش نشان و
اطفای حریق وارد منطقه شدند و آتش بدون هیچ تلفات جانی مهار شد.
این حادثه البته از همان ابتدا فرصتی را فراهم کرد تا رسانههای معاند فارسی
زبان با پرداختن به آن به شبهاتی در این زمینه دامن بزنند.
یکی از موارد مطرح شده در این رسانهها تمرکز بر موضوع انفجار در منطقه
«خجیر» بود .این رسانهها مدعی شدند انفجار در مرکز تولید موشکهای بالستیک
در گروه صنعتی شهید باکری رخ داده است در حالی که مقامات رسمی وزارت
دفاع در گزارشهای خود به وضوح این ادعا را رد کردند.
نام منطقه «پارچین» از سال  ۲۰۰۳در حاشیه گفتوگوهای هسته ای ایران

تعقیب قضایی ترامپ

دادستان تهران گفت :برای  ۳۶مسوول سیاسی نظامی آمریکا از جمله
دونالد ترامپ و نیز دیگر کشورها که در ترور سردار سلیمانی مباشرت،
مبادرت و آمریت داشتند ،دستور جلب و اعالم قرمز از طریق پلیس
بینالملل صادر شده است.ب ه گزارش روز دوشنبه اداره کل روابط عمومی قوه
قضاییه ،علی القاصی مهر در جلسه شورای عالی قضایی که به ریاست حجت
االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی برگزار شد ،با اشاره به اقدامات انجام
شده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی 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 دولتها 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.
به پیش برده و پس از شناسایی باقیمانده افراد آمریکایی و غیر آمریکایی که
در این ترور دخیل بوده اند به زودی قاضی مربوطه بر اساس شواهد و مدارک

واقعیتهای حادثه اخیر در پارچین
با  ۵+۱مورد توجه رسانههای بیگانه قرار گرفت و حال با وقوع این حادثه ،رسانههای
فارسی زبان معاند به دنبال ابهامسازی و شبههافکنی از طریق بازتولید کلیدواژه
پارچین با سوءاستفاده از یک حادثه عادی هستند.
طرح ادعای مضحک انفجار در تونلهای زیرزمینی تولید و نگهداری موشک
پس از انتشار گزارش تصویری و ارائه توضیحات کامل از محل انفجار مخزن گاز
از سوی ایران نشان میدهد که رسانههای معاند دو هدف شامل ضربهپذیر معرفی
کردن صنایع نظامی حساس ایران و همچنین تضعیف قدرت موشکی بازدارنده
کشورمان را که تاکنون ضربات سهمناکی از آن دریافت کردهاند را به بهانه این
حادثه پیگیری میکنند.برخی عناصر و رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی
نیز پا را از دروغپردازیهای اولیه فراتر گذاشته و انفجار ایجاد شده را به حمالت
سایبری این رژیم مرتبط کردند.
در این خصوص یک مقام مطلع نظامی در پاسخ به شبهات مطرح شده از
سوی رسانههای معاند گفت :تصاویر موجود و همچنین عکسهای ماهوارهای که
از رسانههای مدعی وقوع انفجار در تاسیسات موشکی منتشر شده نشان دهنده
سوختگی پوشش گیاهی اطراف مخزن منفجر شده گاز است.
او با اشاره به تطبیق مختصات عکسهای ماهوارهای با محل اعالم شده از
سوی ایران اظهار داشت :چگونه ممکن است انفجاری در زیر زمین رخ بدهد اما
بدون آن که حفرهای در روی زمین ایجاد شود باعث ایجاد سوختگی پوشش
گیاهی شود.

غیر قابل انکار برای آنها کیفرخواست صادر خواهد کرد و مجموعه نظام تا این
افراد را به دست عدالت نسپارد از تالش دست بر نخواهد داشت.
وی افزود :عالوه بر افرادی که در این جنایت دست داشته اند و از آنجا
که این جنایت اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی ما بوده است ،دولت آمریکا
و چند کشور که از قلمرو آنها برای ارتکاب این جنایت استفاده شده است
دارای مسئولیت بین المللی هستند و باید در قبال اقدام خالف حقوق بین
الملل خود پاسخگو باشند و ما این موضوع را در مجامع و سازمان های بین
المللی پیگیری خواهیم کرد.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت :وزارت امور
خارجه بالفاصله پس از ارتکاب این جنایت توسط آمریکا اقدامات سیاسی بین
المللی را انجام داده و اعتراض مردم و دولت ایران را به سازمانهای بین المللی
از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی
ذیربط اعالم داشته و از آن ها درخواست کرد که هر یک به تناسب حوزه
مسئولیت خود اقداماتی در این رابطه انجام دهند.
بهاروند افزود :ما همچنین با بسیاری از کشورها نشست برگزار کرده و
جزئیات این جنایت را به اطالع آنها رساندهایم و برای پیگیری بیشتر در سطح
بین المللی در حال بررسی هستیم تا با استفاده از اطالعات و شواهد جدید به
هر نحو ممکن پیگیری های بیشتری به عمل آوریم.

این مقام نظامی ادامه داد :گزارش تصویری و عکسهای منتشر شده به
روشنی بیانگر انفجار محدود و در سطح زمین است و ربطی به مراکز ادعایی ساخت
موشک در تونلهای زیرزمینی ندارد.
او افزود :مخزن گاز منفجر شده به صورت دستی کنترل و شارژ میشده و
اساسا امکان حمله سایبری به آن نیز وجود نداشته است.
در همین حال نباید از نظر دور داشت که به دلیل تالش آمریکا برای تمدید
تحری م تسلیحاتی ایران و همراه ساختن دیگر کشورها برای جلب رأی در این
موضوع ،تمرکز بر نام منطقه پارچین و اشاره به تونلهایی برای تولید موشک ،یکی
از راههای همراه ساختن افکار عمومی و کسب حمایت سیاسی دیگر کشورها برای
تداوم تحریمها علیه ایران است.
این در حالی است که تمام گزارشهای مراکز نظارتی بینالمللی حاکی از
پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی و دوری از تولید سالحهای نامتعارف است و
دستمایه قرار دادن چنین موضوعات خالف واقعی ،نشانهای از ناتوانی آمریکا در
اثبات ادعاهای واهی خود برای محکوم کردن ایران است.
همچنین نباید فراموش کرد که آمریکا این روزها به دلیل فشارهای داخلی
و بینالمللی ناشی از ناتوانی در کنترل شیوع کرونا و نیز اعتراضات ضدنژادپرستی
زیر فشار شدید افکار عمومی قرار دارد و به همین جهت تالش میکند تا با طرح
موضوعات حاشیهای ضمن منحرف کردن افکار عمومی داخلی و خارجی ،فرصتی
برای عبور از این فشارها بیابد.

