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سخنگوی وزارت امورخارجه:

محمد هاشمی :نظر فائزه موضع خانواده نیست

صالحیت انحصاری پیگیری قضایی سقوط هواپیمای اوکراینی با ایران است

رئیس قوه قضائیه:

خط قرمزی برای بررسی پرونده هواپیمای اوکراینی نداریم

را تدبیــری حکیمانــه بــرای صیانت
از جــان مــردم در برابــر کســانی
دانســت کــه بیپروا و بــدون توجه به
جــان مــردم دنبــال واردات این نوع
واکســنها هســتند و ادامه داد :تأکید
رهبــر معظــم انقالب بــر ممنوعیت
ورود واکســن از امریــکا و انگلیــس
بــرای آن بــود کــه نبایــد ایــران بــه
آزمایشــگاهی برای واکســنهای آنها
تبدیل شود.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش
دیگری از ســخنانش با گرامیداشت
یــاد و خاطــره جانباختــگان حادثــه
ســقوط هوایپمــای اوکراینــی در دی
مــاه ســال گذشــته ،از بررســیهای
فنــی و کارشناســی همــه ابعــاد این
حادثــه از ســوی ســازمان قضایــی
نیروهــای مســلح خبــر داد و گفــت
کــه ایــن ســازمان بــا بررســی همــه
فرضیــات و اســتماع نظــرات همــه
طرفهــای درگیر موضــوع ،گزارش
خود را اعالم کرده اســت .رئیســی با
بیان اینکه گزارش ســازمان قضایی
نیروهــای مســلح هــم از طریــق
رســانه ملــی اعــام شــده و هم طی
دو جلســه بــه اطــاع خانوادههــای
قربانیان این سانحه رسیده ،گزارش

توجیه سیاسی اینترپل در پرونده شهید سلیمانی

یادداشت

بررســـــی عملکـــــرد ســـــازمان
اینترپــــل نشــــان میدهــــد کــه
تسهیــل ،افزایــــش ســرعت در
دســتگیری و محاکمــه متهمان
و کاهــش هزینههــای اطــراف
مهدی آقایی
قاضی دادگستری
پرونده از مهمترین کارکردهای
مثبــــت ایــــن ســــازمان بــــوده
اســت .در پرونــده تــرور شــهید سردارســلیمانی ،اینترپل
درخصوص اعالن آبی همکاری مناســبی با ایران داشــته
است و اطالعات اولیهای را در اختیار ایران قرار داده داده
است .پس از انجام تحقیقات الزم توسط مرجع قضایی و
انجام هماهنگی بین وزارتخانههای مربوطه ،درخواست
بازداشــت بینالمللی  45نفر به همراه مشخصات کامل
هویتــی ،تصاویر ،گــردش کار مختصر از پرونده ،پیوســت
مصدق دالیل و مســتندات و مواد قانونی مرتبط از طریق
وزارت امورخارجه به ســازمان ارسال شــده ،ولی سازمان
مذکــور بــا تلقی اینکــه موضوع ماهیت سیاســی داشــته و

ســازمان مذکور را از نظــر تحقیقاتی
کامــل و دقیــق و قابــل عرضــه بــه
مجموعههــای مرتبــط دانســت کــه
میتوانــد تردیدهــای موجود در این
زمینه را برطرف کند.
رئیس قوه قضائیه بــا بیان اینکه
هیــچ خط قرمــزی بــرای بررســی و
پیگیری و رســیدگی بــه این موضوع
نداشــته و نداریــم گفــت :هــر فرض
و هــر فرد مورد ســؤال و اتهــام مورد
تحقیــق و بررســی قــرار گرفتــه ،امــا
برخــی بــرای خوشــامد دیگــران بــه
گونــهای ســخن میگوینــد کــه گویــا
اصــاً اطــاع ندارنــد چــه کار قابــل
تقدیــری انجــام شــده اســت .وی با
تقدیــر از اقدامــات ســازمان قضایی
نیروهــای مســلح در بررســی ایــن
موضــوع ،گفت :نــگاه و تأکیــد ما در
بررســی ایــن حادثــه از ابتــدا کشــف
حقیقــت و دادرســی عادالنــه بــوده
کــه از وظایــف ماســت و تحقیقــات
مفصــل کارشناســی و میدانــی و
بازســازی صحنــه و ...در این پرونده
انجــام شــده و تحقیقــات دادســرا
تمــام شــده و پرونــده در مراحــل
بعــدی رســیدگی بــا جدیــت دنبال
خواهد شد.

برخــی از افراد مورد نظر مصونیت سیاســی دارند تاکنون
اقدام مناســبی معمول نداشــته اســت .اما در جواب باید
گفت سیاســی دانســتن ایــن تقاضا برداشــت صحیحی از
موضوع نیست زیرا این موضوع جرم سیاسی نبوده و یک
اقدام تروریســتی است و با توجه به اینکه رئیسجمهوری
امریکا بالفاصله بعد از ترور اقرار کرد شــخصاً دستور این
اقــدام تروریســتی را صادر کرده اســت ،تردیــدی دراحراز
موضوع و تروریستی بودن این اقدام باقی نمیماند.
در این خصوص ،قانون اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه
پاســداران انقالب اسالمی بهعنوان سازمان تروریستی توسط
ایاالت متحده امریکا مصوب  ۹۸/۲/۸نیز قابل مالحظه است
که حســب ماده یک آن فرمانده مرکزی امریکا (ســنت کام)،
نیروها ،ســازمانها و نهادهــای تحت اختیار ایــن فرماندهی
تروریست شناخته میشوند و بسیاری از افرادی که بازداشت
بینالمللی آنها درخواســت شده است داخل در افراد مذکور
در این ماده قرار می گیرند و دولت عراق نیز درخواست جلب
بینالمللــی برخــی از ایــن افــراد را کرده اســت .در خصوص

پرونــده هواپیمــای مســافربری متهم
کرده و این اقدام را تروریســتی خوانده
است ،به تشریح اقدامات ایران در این
خصوص پرداخــت و گفت :جمهوری
اســامی ایران از بــاب اینکه صالحیت
انحصــاری در موضــوع پیگــرد قضایی
متهمان این واقعه داشــته است از روز
اول با جدیت دادستانی نظامی تهران
ایــن موضوع را در دســتورکار قــرار داد
و متهمــان را دســتگیر کــرده و مراحل
قضایــی در حال پیگیری اســت و وفق
مقــررات بــا جدیــت ایــن موضــوع در
حال پیگیری است.
وی یــادآور شــد :البتــه خطاهــای
انجام شــده را هم نهادهــای نظامی و
حقوقی اذعان کردند که باید رسیدگی
شــود .وفــق ضمیمــه  ۱۳معاهــده

شــیکاگو موظف بودیم یک ســال پس
از وقــوع ایــن واقعه گــزارش فنی خود
را ارائه کنیم و این گزارش میتوانست
تمدیــد هــم بشــود و در موارد مشــابه
تمدیدهــای مکــرر صــورت گرفتــه
اســت ،ولی با یک جدیت در ســازمان
هواپیمایی کشوری و عزیزان فنی ،این
کار را صــورت دادنــد و هــم بهصــورت
ویدئو کنفرانــس و هم در نهم دی ماه
بهصورت کتبــی به طرفهــای ذیربط
ارســال و همــه کشــورهای ذیربــط نیز
دریافت آن را تأیید کردند.
خطیــبزاده ادامــه داد :بایــد
رســیدگی عادالنــه و مســتقل و ایفــا
کننــده حقوق قربانیــان صورت بگیرد.
ایــران در دو دور مذاکــره بــا اوکرایــن
موضــوع پرداختهــا را مطــرح کــرد،

حمله رامین به احمدینژاد ،بقایی و مشایی

خبــر دیگــر اینکــه ،محمدعلــی رامیــن ،مشــاور پیشــین محمــود
احمدینــژاد گفــت :مــن هیــچ عاقلــی را نمیشناســم کــه حاضــر
بــه ائتــاف سیاســی بــا احمدینــژاد باشــد .وی در گفــت وگــو بــا
باشــگاه خبرنــگاران جــوان دربــاره احتمال حضــور احمدینــژاد در
انتخابــات  1400افــزود :اگــر فــرض را بر رفتــار عقالنی او قــرار داده و
بــا عبرتپذیــری از تجربــه تلخ ســال  ۱۳۹۶تصمیمــات او را ارزیابی
کنیم ،قطعاً شخصاً داوطلب نخواهد شد ،اما افراد زیادی هستند که
او میتواند آنها را مورد حمایت خود قرار دهد و نقشآفرین باشــد.
رامین درباره تفاوت احمدینژاد  ۸۴با احمدینژاد  ۱۴۰۰هم افزود:
ظاهراً  ۱۶ســال پیرتر و به تبع آن با تجربهتر شــده اســت؛ اما فراتر از
ظاهر ،از منظر اندیشــه و انگیزه ،شباهت زیادی نمیبینم .رامین در
ادامه مشــایی و بقایی را افرادی توصیف کرد که «زائده احمدینژاد
شــدند و ســقوطش را تســریع و تصریــح کردند ».رامیــن درباره خود
احمدینــژاد هــم گفت :انســانی کــه اســتعدادهایش بســیار فراتر از
ظرفیت وجودی او بود و هنگامی که اوج گرفت ،بهجای ادامه پرواز،
خودش را باخت و سقوط کرد.

وکیل مدافع خانوادههای شهدای هستهای:

امریکا مسئول ترور دانشمندان ایرانی است
وکیــل مدافــع خانوادههــای شــهدای
هســتهای در طــرح دعــوای حقوقــی
آنــان علیــه دولت امریــکا ،دولت امریکا
و مقامــات ایــن کشــور را مســئول تــرور
دانشــمندان ایرانــی دانســت و اعــام
کرد یکشــنبه گذشــته پرونده را به عنوان
دادخواســت ترور دانشــمندان هستهای
در شــعبه  ۵۵مجتمــع قضایــی شــهید
بهشتی علیه رژیم صهیونیستی و دولت
امریکا ثبت کردیم.
به گزارش ایســنا ،سمیه افضلی نیکو
در نشست خبری «تبیین دعوای حقوقی
خانوادههــای شــهدای دانشــمندان
هســتهای علیــه دولــت امریکا بــه دلیل
حمایــت از اقدامــات تروریســتی رژیــم
اشغالگر قدس» با بیان اینکه این ترورها
ماهیت مشمئز کنندهای دارد ،اظهار کرد:
اول اینکــه مثل ســایر ترورها افراد بیگناه
مــورد هــدف قــرار میگیرنــد ،دوم اینکه
رعب و وحشــت عمومی ایجاد میکند و
مهمتر از همه این است که ترورها کیفی
شده است و افرادی هدف قرار میگیرند
که طیف وسیعی از اعضای یک جامعه
یا کل جهان میتواند از وجود و خدمات
آنان بهرهمند شوند.
این وکیــل دادگســتری با بیــان اینکه
تــاش جامعــه حقوقــی کشــورها بایــد
به ســمت جلوگیــری از چنیــن اقدامات
و هزینــهدار کــردن ایــن جنایــات بــرای
عامــان و مجریــان ایــن اقدامــات
تروریستی باشد اولین اقدام در طرح این
دعوی را مستندســازی حقوقی ترورهای
طراحــی شــده و ســازمان یافته دانســت
و گفــت :دومین اقدام اســتخراج عوامل
سیاســتگذار و مجری و اقــدام کننده این
اقدامــات تروریســتی بــوده اســت و در
نهایــت ظرفیت ســنجی بــرای اقدامات
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حقوقی در ســطح داخلــی و بینالمللی
اســت .او بــا بیــان اینکــه حســب اســناد
قضایــی مطالعــه شــده و اســنادی که از
سوی رژیم مزبور منتشر شده ،طراحی و
اجرای عملیات ترور دانشمندان علمی
جمهــوری اســامی ایــران توســط ایــن
رژیم صورت گرفته اســت ،دولت امریکا
و مقامــات ایــن کشــور را مســئول تــرور
دانشــمندان ایرانــی دانســت و گفت :ما
 ۱۹کنوانســیون مبارزه با تروریســم داریم
کــه دولت امریــکا به بیشــتر آنها متعهد
اســت و باید از هرگونه اقدام تروریســتی
جلوگیری و آن را تعقیب و محکوم کند.
همچنیــن  ۲۴قطعنامــه شــورای امنیت
و تعهــدات متعددی بــرای دولتها در
پیشــگیری و مبــارزه با تروریســم داریم و
دولــت امریکا به آن متعهد اســت .این
وکیل دادگستری افزود :به طور کلی رژیم
اشــغالگر قدس تحت حمایت مستقیم
دولت امریکا قرار دارد و مسئولیت همه
اقدامات این رژیم به عهده دولت امریکا
بر اســاس اصول کلی حقوق بینالملل
اســت .همچنیــن در پشــتیبانی و اجرای
اقدامــات تروریســتی علیه دانشــمندان
ایرانی نیز مساعدت داشته است.
افضلی نیکو با اشــاره بــه اینکه عالوه
بــر محاکــم قضایــی داخلــی ،از ســایر

مصونیــت سیاســی داشــتن متهمان نیــز باید گفت بررســی
اسناد بینالمللی (کنوانسیون منع شکنجه  ،۱۹۸۴کنوانسیون
منع و مجازات کشتار دسته جمعی ،۱۹۴۸کنوانسیون آپارتاید
 ،۱۹۷۳اساســنامه دیوان کیفری بینالمللی ۱۹۹۸و )...گویای
این مســأله اســت که جامعه بینالمللی در حد وسیعی لغو
مصونیت کیفری سران دولتها را به هنگام ارتکاب جنایات
بینالمللی به رســمیت شناخته است و اشــخاص برخوردار
از مصونیــت از جملــه ســران دولتها در مــورد نقض قواعد
آمــره بینالمللی نمیتواننــد به مصونیتهــای خود متکی
و از مســئولیت کیفــری مبرا شــوند .در خصوص محاکم ملی
نیــز هــر چند کــه مصونیــت ســران دولتهــا در نــزد محاکم
ملــی یــک قاعــده تثبیت شــده بینالملــل به شــمار میرود
امــا بررســی قوانین کیفــری برخی کشــورها از جملــه بلژیک
نشــان میدهد که مصونیت مقامات ارشــد دولتها محدود
شــده اســت به گونهای که مصونیت ناشــی از ســمت رسمی
مرتکب ،مانعــی برای اعمال صالحیــت دادگاههای بلژیک
نیســت و بــه نظــر میرســد محاکم ملی بــه قاعــده عرفی نو

ظرفیتهــای قضایی داخلــی و خارجی
بــرای محکومیــت خوانــدگان امریکایی
نهایــت اســتفاده را خواهیم بــود ،درباره
نتایــج ایــن طــرح دعــوی گفــت :اولیــن
نتیجــه این طرح دعــوا بــرای خانوادهها
اثبــات حقوقــی و قضایــی ماهیــت
تروریســتی ایــن اقدامــات از ســوی رژیم
اشــغالگر قدس و تحــت حمایت دولت
و مقامــات امریــکا نــزد افــکار عمومــی
جهانیان اســت .دیگر اینکــه تمامی این
خوانــدگان در صورت محکومیــت افراد
متولــی هســتند و میتوانیــم در محاکــم
سایر کشــورها درخواســت اجرای احکام
مدنی را داشته باشــیم .وی درباره اینکه
آیــا شــما امــکان اجــرای آرای صــادره
احتمالــی را داریــد گفــت :خواســته مــا
محکومیت خواندگان به دلیل خســارت
های مادی و معنوی است که به موکلین
من وارد شــده است ،البته خسارت تنبیه
از دادگاه تقاضــا کردیــم کــه ایــن مبلــغ
بــه نظــر دادگاه بعد از اثبــات حمایت از
اقدامات تروریستی باید به میزانی باشد
که بــرای خواندگان ما بازدارنده باشــد و
ما از همه کشــورهایی که ظرفیت اجرای
حکم آن را داشــته باشــند بــرای توقیف
امــوال و اســترداد محکــوم بــه اســتفاده
میکنیم.

ظهــور لغو مصونیتهای ســران دولتها به هنــگام ارتکاب
جنایات بینالمللی گرایش دارد و خواهان لغو یا محدودیت
مصونیت مطلق سران دولتها در حوزه حقوق کیفری است؛
امــا در خصوص برخورد اینترپل با این موضوع باید گفت که
بررســی رویــه عملی این ســازمان نشــان می دهد که ســابقه
صدور برگ بازداشت مقامات سیاسی برخی کشورها را دارد.
در پرونــده شــهید فخریزاده نیز نســبت به متهمانی
که در خارج از کشــور شناســایی شــوند ،درخواست صدور
بازداشــت بینالمللــی صــورت میپذیرد .امید اســت در
این پرونده ،سازمان تمامی مساعی خود را در عالیترین
سطح همکاری معمول نماید.
بنابراین در خصوص عملکرد این سازمان بینالمللی
بایــد گفــت ،همانگونــه کــه در برخــی جرایــم عملکــرد و
ســرعت خوبــی داشــته اســت بایــد در مــوارد مهمتــر نیز
مالحظات سیاسی را کنار نهاده و بتواند با عملکرد مثبت
خــود بهعنوان یک نهاد بینالمللــی بیطرف به تحقق و
بسط عدالت کیفری در جامعه بین الملل کمک نماید.

دســت آخــر اینکــه ،مدیــرکل ســابق میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی که چندی پیش بازنشستگی
او بــا حواشــی زیــادی همراه بــود به اتهــام تخلفات مالی بازداشــت
شــد .بهگــزارش مهر ،در این رابطــه همچنین چهار نفــر از کارمندان
میــراث فرهنگی بازداشــت شــدهاند که یکــی از آنــان از معاونان آن
اداره کل می باشــد که در زمان مدیرکل ســابق منصوب شــده است.
ایــن تخلفات مالی و پرونده بــه دوره قبلی مدیریت میراث فرهنگی
آذربایجانشرقی مربوط میشود.

اخبــــار

رئیس قــوه قضائیه گفــت :مبارزه با
فســاد هزینــه دارد و جیغ عــدهای را
درمیآورد اما ما مبارزه با فساد را با
کار عادالنــه و حق مدارانــه و روحیه
انقالبی ادامه میدهیم.
بنــا بــه گــزارش مرکــز رســانه قوه
قضائیــه ،ســیدابراهیم رئیســی در
جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه
مبــارزه بــا فســاد را از مأموریتهــای
مهــم و محوری دســتگاه قضا عنوان
کــرده و گفــت :از اقدامــات صــورت
گرفتــه در امــر مبــارزه بــا فســاد باید
تقدیر شود .ضدیت و مبارزه با فساد
هزینــه دارد و عکــس العملهــا را
برمــی انگیزد و رهبــر معظم انقالب
نیــز در فرمــان  ۸مــادهای خودشــان
در ســال  ۸۰کــه بندهــای آن زنــده
و پویاســت ،گوشــزد کردنــد مبــارزه
کــه آغــاز شــود ،فریــاد عــدهای بلنــد
میشود ،اما شما به این جیغها توجه
نکنیــد .رئیــس قــوه قضائیــه گفــت:
تالش دســتگاه قضایی این اســت که
مبارزه با فساد عادالنه ،حق مدارانه،
دقیق و با روحیه انقالبی باشد و هیچ
مانعــی در ایــن مســیر مــا را متوقف
نخواهــد کرد و فقط بــه خدا و حقوق
ملت توجه داریم و تنها خط قرمز ما
هــم غیرمســتند حکــم دادن و بدون
ادله حرف زدن است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تولید
واکســن داخلی کرونا گفت :اقدامات
افتخارآمیــز برای تولید واکســن ملی
در کشــورمان از جلوههــای اعتمــاد
بــه نفــس ملــی و محصــول توجــه
بــه فرهنــگ «مــا میتوانیم» اســت.
وی دســتور رهبــر معظــم انقالب در
تحریم واکســن امریکایی و انگلیسی

باشگاه خبرنگاران جوان

گروه سیاسی /سخنگوی وزارت خارجه
تأکید کرد که همــکاری ایران با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ادامه مییابد
و بازرسان آژانس اخراج نمیشوند.
پیــش از ایــن احمــد امیــر آبــادی
فراهانــی ،عضو هیأت رئیســه مجلس
در یــک برنامــه تلویزیونــی ادعــا کرده
بود کــه در چارچوب قانون موســوم به
لغــو تحریمهــا اگر تا ســوم اســفند ماه
تحریمهــا لغــو نشــود ،ایران بازرســان
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی را
اخــراج میکنــد .ســعید خطیــبزاده،
ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان
دیــروز در نشســت خبری خــود در این
بــاره گفت  :باید از ایشــان ســؤال کنید.
من سخنگوی ایشان نیستم .این قانون
کامالً روشــن اســت؛ شــاید ایشان سهو
لســان داشــتند و احتمال دارد به بند۶
قانــون میخواهــد ارجــاع دهــد که آن
بند میگویــد در صورتی که طرفهای
متعاهــد در برجــام بــه تعهداتشــان
عمــل نکنند ،نظارتهــای فراپادمانی
متوقــف میشــود و ایــن نظارتهــا به
معنــای اخــراج بازرســان نیســت .در
چارچــوب ان.پی.تــی و تعهداتمان در
فضای عدم اشــاعه همکاریهای ما با
آژانس ادامه خواهد داشت.
ëëبا خوشــبینی به تحوالت منطقه نگاه
میکنیم
بهگزارش ایرنا ،ســخنگوی دستگاه
دیپلماســی دربــاره تغییــر رویکــرد

عربســتان و امــارات در قبــال ایران نیز
بیــان کرد :همیشــه بهصورت روشــن و
مشــخص گفته ایــم که هــر لحظه این
کشورها مسیر غلط خودشان را اصالح
و بــه واقعیــات روابــط و منطقــه توجه
کننــد ،آغوش مــا باز اســت .وی افزود:
البتــه تحوالتی که در خلیــج فارس در
حال رخ دادن اســت و به محض اینکه
کویــت اعالم کــرد تحوالتی بــرای حل
و فصــل موضوعــات در خلیــج فارس
اســت ،اســتقبال کردیــم و همچنــان
بــا خوشــبینی بــه ایــن تحــوالت نــگاه
میکنیــم و امیدواریــم مســیری کــه
آغاز شــده بــه نتیجــه خوبــی بینجامد
و کشــورهای منطقــه از جملــه امارات
و عربســتان ســعودی ضمــن درک
درست از واقعیات و وضعیت منطقه
بتوانند در مســیری حرکــت کنند که به
ساز و کار منطقهای در راستای صلح و
ثبات در منطق ه دست یابیم.
ëëموضــوع واکســن را از طریــق چین،
هند و کوبا پیگیری کردیم
ســخنگوی وزارت خارجــه در
خصــوص خرید واکســن و اینکه گفته
میشــود ایــران واکســن را سیاســی
میکند ،بــا بیان اینکــه اتفاقاً موضوع
کرونا غیر سیاسیترین موضوعی بوده
که جمهوری اســامی ایران از روز اول
با آن درگیر بوده اســت ،افزود :امریکا
کشــوری بــود کــه از روز اول تمامــی
مســاعی خــود را انجــام داد تــا ایــران

دسترســی به دارو و درمان در روزهای
ســخت کرونا نداشته باشد؛ در مرحله
واکســن سالهاســت کــه محصــوالت
خــود را پیــش فــروش کردهانــد و
اگــر اقداماتــی را نشــان میدهنــد از
بــاب نمایشهــای فریبکارانه اســت.
برعکــس دولــت ایــران ماههاســت
کــه از مســیرهای مختلف مســیر دارو
و واکســن را پیگیــری کــرده اســت .مــا
بهعنــوان وزارت خارجــه بــا شــرکای
خــود از جملــه چیــن ،هنــد و کوبــا
مسیرهای مختلف را رفتهایم.
وی بــه تولیــد مشــترک واکســن
بــا کوبــا اشــاره کــرد و افــزود :مــا عضو
کواکــس هســتیم و یکــی از  ۱۸۳کشــور
عضو این کنسرســیوم هســتیم و از روز
اول میدانســتیم امریکاییها و برخی
کشورهای اروپایی چه مضایقی را برای
مــا اعمــال میکننــد ،مــا واکســنهای
معتبر دیگر را انتخاب کردیم.
خطیــبزاده گفــت :ایــن اقدامات
انجــام شــده کــه همــه مــردم ایــران
دسترســی بــه واکســن داشــته باشــند؛
اینکه چه واکســنی استفاده شود از نظر
فنی با وزارت بهداشت است.
ëëگزارش فنــی هواپیمــای اوکراینی به
طرفهای ذیربط ارسال شده است
خطیــبزاده همچنیــن در واکنش
به اظهارات دبیر شــورای عالی امنیت
ملــی اوکرایــن کــه ایــران را بــه کتمان
حقیقت و نبود شــفافیت در تحقیقات

ولــی طــرف اوکراینی همــکاری الزم را
نداشت .ایران برای نشان دادن حسن
نیت خودش پرداخت دیه یکســان به
قربانیان فــارغ از ملیتهای خود را در
دســتور کار قرار داد که این هم اقدامی
دیگر در جهت نشان دادن حسن نیت
ایران بود.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی
یــادآور شــد :دولــت ایــران بهعنــوان
دولــت مســئول در چارچــوب فنــی و
مســتقل ایــن موضــوع را پیگیــری و
پاســخگو بوده اســت ،امــا قطعاً اســیر
سیاســت زدگی و فشــارهای ســاختگی
عناصــر ورشکســته نخواهد شــد .ما به
خانوادههــای قربانیان و ســازمانهای
بینالمللی پاسخگو خواهیم بود ،ولی
اجازه نخواهیم داد این سیاست زدگی
بر این پرونده فائق شود.
بهــروز کمالونــدی ،ســخنگوی
ســازمان انــرژی اتمــی هــم در همیــن
بــاره به خانــه ملت گفت« :براســاس
این قانــون اگر تحریمها لغو نشــود در
موعد مقرر اجــرای داوطلبانه پروتکل
الحاقــی متوقــف میشــود و ایــن بــه
معنای اخراج بازرسان آژانس نیست.
در واقع ما در ســطوح مختلف بازرسی
داریم که یکی از آنها بازرســی پادمانی
و دیگــری طبق پروتکل الحاقی اســت
و در صــورت توقــف اجــرای پروتــکل
الحاقی بازرسیهای مربوط به پروتکل
قطع میشود».

دیگه چه خبر؟

بازرسان آژانس اخراج نمی شوند

خبــر اول اینکــه ،بعــد از محســن هاشــمی ،محمد هاشــمی هم
مواضــع اخیــر فائــزه هاشــمی را بر خــاف مواضع خانــواده مرحوم
آیتاهلل هاشــمی دانست .فائزه هاشــمی اخیراً در مصاحبهای گفته
کــه اگــر ترامپ پیــروز انتخابات امریکا میشــد با تداوم فشــارهای او
تغییراتــی در سیاســت ایران پیش میآمد .محســن هاشــمی ضمن
عذرخواهــی از ایــن موضــع در نامــهای به خواهــر خود نیز خواســتار
اصــاح مواضــع و عذرخواهــی او شــد .حــاال محمــد هاشــمی برادر
توگو با ســایت «مدارا» گفت :موضعی
آیتاهلل هاشــمی هم در گف 
کــه فائــزه خانم گرفتند مــورد تأیید خانواده ما نیســت .ایشــان گفته
بودنــد کــه دوســت دارنــد آقای ترامــپ بیاید .ایــن نکته قابــل توجه
اســت که نظام جمهوری اســامی ایران نظامی نیست که با تحریم
و ایــن حرف ها ســاقط شــود.وی ادامــه داد :در روزهــای اول انقالب
کــه نهــاد جمهــوری اســامی تازه تأســیس و نوبنیــاد بــود ،زمانی که
صــدام بــا کمــک همه دنیــا و بــا ارتش روســی ،بــا امریکا ،فرانســه و
کشــورهای عربــی ،حملــه کردند و جنگ هشــت ســاله راه انداختند،
نتوانســتند نظام را ســاقط کنند .االن که نظام درخت تنومندی شده
و ریشــه در افــاک دارد مگر میشــود با تحریم و ایــن حرف ها نظام
را ســرنگون کرد؟! محمد هاشــمی گفت :این برداشــت اشتباه است
کــه بــا تحریــم ،مــردم ایران بیشــتر تحــت فشــار قرارمیگیرنــد .من
موافق نظر فائزه خانم نیســتم و موضعی که محســن آقا گرفتند در
برابر این حرف ها مورد تأیید ما هم اســت .ایشــان برخورد مناســبی
کردند .او در خصوص نامه محســن هاشــمی به فائزه گفت :باالخره
آقــا محســن نظــر خــود و خانــواده را گفته اســت .به هر حال مســأله
خوبی مطرح نشــد یا حداقل من این بحثها را قبول ندارم .به نظر
من این بحثها عجوالنه اســت و ممکن اســت بعضــاً برخوردهای
شیطنت آمیزی با آن شود.

انتقاد مؤتلفه از اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به بررسی اصالح قانون انتخابات
ریاســت جمهــوری در مجلــس ،گفــت :تعیین ســن  40تا  70ســال برای
داوطلبــان ریاســت جمهوری صحیــح نبود زیرا مبنا بــرای تعیین رئیس
جمهــور ،توانمنــدی و لیاقــت و توانایــی اداره مطلــوب دولــت اســت.
بهگزارش ایســنا ،اسداهلل بادامچیان در بیان مواضع هفتگی حزب اظهار
داشــت :آیا ســلمان فارسی
یا اســامه بن زید  19ساله که
پیامبر گرامی اسالم(ص) او
را در رأس لشکر اسالم قرار
داد ،یــا شــهید بهشــتی اگــر
در دوران مــا باشــند ،طبــق
ایــن پیشنویــس میتوانند
مسئولیت دولت را برعهده
بگیرنــد؟ حداقــل نــگاه بــه
کشــورهای دیگــر بشــود .آیا
آقــای ماهاتیر محمد در مالزی یا رؤســای جمهــور و رهبران چین جدید
شــیائو پینــگ را منع کردهاند کــه رئیسجمهــوری بشــوند؟ وی افزود :با
وجود شــورای محترم نگهبان که احراز صالحیت در توانایی و توانمندی
و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده دارد ،نیازی
به این مواد قانونی که کشــور را از رجال سیاســی مذهبی و تجربیات آنها
محروم میکند ،نیســت و سن نمیتواند مبنا برای محروم کردن ملت از
توان رجال سیاسی و تجربه آموخته باشد.

 26دی ماه کنگره حزب ندای ایرانیان

معــاون اجرایــی حــزب نــدای ایرانیــان از برگــزاری کنگــره ایــن حــزب
اصالحطلب در روز جمعه پیش رو خبر داد.
بــه گزارش ایلنا ،عیســی چمبر معاون اجرایی دبیرکل و رئیس ســتاد
برگــزاری ششــمین مجمــع عمومی ســاالنه حزب نــدای ایرانیــان گفت:
این نخســتین کنگره حزب اســت که بهدلیل شرایط شــیوع ویروس کرونا
به بر بســتر پلتفرمهای مجازی برگزار میشــود .وی درخصوص مباحث
مــورد بحــث در این کنگره اظهار داشــت :با توجه به اینکــه در این کنگره
انتخابات درونی نخواهیم داشــت ،عمــده مباحث آن به انتخابات ۱۴۰۰
و تصمیمگیری پیرامون راهبرد انتخاباتی حزب در دو انتخابات ریاســت
جمهوری و شوراهای شهر ،معطوف خواهد بود.
چمبــر پیرامــون راهبرد احتمالــی حزب نــدای ایرانیــان در انتخابات
ســال آینده ،اظهار داشــت :تصمیمگیری در این خصوص توســط کنگره
حزب انجام خواهد شــد اما بحث و رایزنی از مدتی در شــورای مرکزی و
شــعب اســتانی حزب جریان دارد .آنچه تاکنون مطرح شــده شــرکت در
انتخابات و تا این لحظه تأکید بر حضور با کاندیدای اختصاصی اســت و
اگر [حضور با کاندیدای] خارج از حزب هم مطرح باشد در کنگره مطرح
و درخصوص آن تصمیمگیری میشود.

