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ظریف در واکنش به ادعاهای ترامپ:

در حال جشنگرفتن  ۴۰سال
پیشرفت هستیم

بخش سیاسی -محمدجواد ظریف در پیامی توییتری
به ادعاهای ترامپ در نشست ساالنه کنگره واکنش نشان
داد.
به گزارش ایسنا ،وزیر خارجه کشورمان در پیام خود
نوشت :ما ایرانیها ،ازجمله هممیهنان یهودیمان،
علیرغم فشار آمریکا ،در حال جشنگرفتن چهل سال
پیشرفت هستیم ،این در حالی است که دونالد ترامپ
باز هم اتهاماتی را به ما نسبت میدهد .خصومت آمریکا
آن را به سمت حمایت از دیکتاتورها ،آدمکشها و
افراطگرایانی هدایت کرده است که تنها ویرانی برای
منطقه ما به بار آوردهاند.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ در نشست ساالنه کنگره
با دیکتاتور خواندن ایران و نسبت دادن اتهام تکراری
حمایت از تروریسم علیه ایران مدعی شد که با خارج
کردن آمریکا از برجام به حکومت ایران فشار وارد کرده
و توان آن را برای دستیابی به سالح هستهای کاهش
داده است .ترامپ همچنین گفت :ما از حکومتی که شعار
مرگ بر آمریکا میدهد و به نسلکشی یهودیان تهدید
میکند چشم برنخواهیم داشت.

بعیدی نژاد:

موافقت با اجرای FATF
تصمیمی ملی و فراجناحی است

بخش سیاسی -سفیر ایران در لندن با اشاره به اسناد
موافقت دولت احمدینژاد با اجرای مقررات FATF
گفت :تصمیم به صیانت از نظام بانکی کشور در برابر
محدودیتهای غیر ضروری آن هم در عصر تحریم
آمریکا ،بیشک تصمیمی ملی و فراجناحی است.
به گزارش ایسنا ،حمید بعیدینژاد در صفحه توئیتر خود
با انتشار تصویر نامههای مرتبط با موافقت دولت محمود
احمدینژاد با اجرای مقررات  FATFنوشت :یکی از
تصمیمات مهم و صحیح دولت گذشته که قبل از دولت
آقای دکتر روحانی اتخاذ شده بود ،تصمیم به اجرای
ترتیبات  FATFبود که مدتها پیش سند آن توسط
رسانهها منتشر شد.

رییس سازمان انرژی اتمی کشور:

در حال آزمایش نسل هشتم
سانتریفیوژها هستیم

بخش سیاسی -رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان
با اشاره به اینکه همکاری هستهای میتواند زمینه
خوبی برای بازگشت اعتماد از دست رفته میان ایران
و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد افزود :ایران آماده
ارائه تجربیات به کشورهای منطقه در زمینه علم و
صنعت هستهای و ساخت نیروگاههای تحقیقاتی است.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران در گفتوگو با شبکه المیادین گفت :همکاری
هستهای میتواند زمینه خوبی برای بازگشت اعتماد از
دست رفته میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس
باشد.
وی با اشاره به این که ایران آماده ارائه تجربیات به
کشورهای منطقه در زمینه علم و صنعت هستهای و
ساخت نیروگاههای تحقیقاتی است ،افزود :اظهارات
برخی کشورهای عربی مبنی بر غیر امن بودن نیروگاههای
هستهای ایران نادرست است و امنیت تأسیسات هستهای
تحت کنترل کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار
دارد.
صالحی در ادامه گفت که ایران امروز توانایی غنی سازی
در هر سطح باالیی را دارد و پس از پایان توافق هستهای
ما قادر خواهیم بود تا سانتریفیوژهایی که میخواهیم را
تولید کنیم.
وی با اشاره به اینکه ما اکنون در حال آزمایش نسل
هشتم سانتریفیوژها هستیم و این مساله  ۵تا  ۶سال
به طول میانجامد افزود :فعالیت ما در چارچوب توافق
هستهای است که مانع فعالیتهای تحقیقاتی در
سانتریفیوژهای مدرن نمیشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در ادامه گفت :ایران
امیدوار است که اروپاییها برای ایجاد طراحی جدید برای
سانتریفیوژها بر اساس وعدههای خود همکاری کنند اما
اگر آنها کم کاری کنند گزینههای زیادی خواهیم داشت
اما ما مایل به این کار نیستیم .بر اساس این گزارش
علیرغم خروج آمریکا از برجام ایران از ناحیه فنی هیچ
چیزی را از دست نداد و این مساله دلیل خشم زیاد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا شده است .علی اکبر صالحی
در این راستا تاکید کرد که محدودیتهایی وجود دارد که
ما آنها را قبول کردهایم ،اما هیچ تأثیری بر سرعت توسعه
صنعت هستهای ما ندارد .وی گفت :اگر تصمیم بگیریم
که به دوره قبل از برجام بازگردیم در آن زمان سطح
غنیسازی را هرچقدر بخواهیم باال می بریم و در صورت
نبود توافق هستهای در فعالیتهای خود آزاد خواهیم بود
و ممکن است در طرحهای خود بازنگری کنیم.
علی اکبر صالحی در پاسخ به سوالی در رابطه با بازگشت
ایران به مذاکرات هستهای گفت :سال  ۲۰۱۳مذاکرات
سری دوجانبه در زمینه هستهای میان ایران و آمریکا با
درخواست آنها و با میانجیگری عمان برگزار شد.
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روحانی در پایان جلسه هیأت دولت:

حضور باشکوه در راهپیمایی  ۲۲بهمن پاسخی قاطع به توطئههای دشمنان است

بخش سیاسی -رییس جمهور همه ملت ایران را به حضور گسترده و پرشکوه در
راهپیمایی  ۲۲بهمن فرا خواند و اظهار داشت :حضور حماسی و باشکوه مردم در نیمروز
 ۲۲بهمن میتواند پاسخی قاطع به همه توطئههای یکسال گذشته دشمنان باشد و این
نیمروز در حقیقت ساعتهای قدر ملت ایران است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه پس از پایان
جلسه هیأت دولت در سخنانی با تبریک
فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،گفت :مردم
بزرگ ایران صاحبان اصلی انقالب
اسالمی هستند و روز  ۲۲بهمن روز ایران
و همه ایرانیان است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :در سال
 ۵۷و در روزهای دهه فجر همه ملت
ایران به استثنا خاندان منحوس سلطنت
به صحنه آمدند و پیروزی انقالب را با
حضور ،مشارکت و فداکاری خود خلق و
طی  ۴۰سال گذشته نیز به خوبی از آن
حفاظت و صیانت کردند.
روحانی دهه فجر امسال را دارای دو
ویژگی خاص عنوان کرد و گفت :اولین
ویژگی این است که  ۴۰سال از پیروزی
انقالب سپری شده و وارد چهل و یکمین
بهار پیروزی انقالب میشویم و دهه پنجم
انقالب اسالمی آغاز میشود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :از طرف دیگر در این ایام شاهد توطئههای جدید آمریکا و
صهیونیستها علیه ملت ایران هستیم و در طول یکسال گذشته دشمنان انقالب اسالمی
یعنی آمریکاییها و صهیونیستها نهایت تالش خود را بکار بردند تا مردم ایران را در این
ایام پریشان خاطر کرده و ملت ایران را نسبت به آینده مأیوس سازند.
روحانی تصریح کرد :ملت ایران برغم همه دشمنیها با حضور ،مشارکت و فریادهای خود
در کنار انقالب و ایران عزیز به دنیا نشان خواهند داد که نسبت به آینده کشور خود کام ً
ال
امیدوار هستند و هیچگونه یأس و ناامیدی ندارند و از مشکالتی که دشمنان طرحریزی
کردند ،با ایثار ،ایستادگی و وحدت به خوبی عبور خواهند کرد و سالهای بهتری را نسبت
به سالهای گذشته خواهیم داشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمار و ارقام حاکی از آن است که پیشرفتها و دستاوردهای
بزرگی در طول  ۴۰سال گذشته داشتهایم ،گفت :در کنار این دستاوردها از توطئههای
بزرگی نیز عبور کردهایم.

روحانی با تأکید بر اینکه ایام دهه فجر و  ۲۲بهمن باید ایام وحدت ،اتحاد ،یکپارچگی،
همنوایی باشد ،اظهار داشت :در این ایام ،همه احزاب ،گروهها ،ادیان ،اقوام و اقشار مختلف
بایستی به صورت یکپارچه در کنار هم باشند و اگر هم اختالف سلیقهای وجود دارد در
این ایام باید آن را کنار گذاشته و به صحنه بیایند.
رئیس جمهور تصریح کرد :حضور گسترده در  ۲۲بهمن تضمینکننده امنیت ،استقالل و
آزادیمان است و باید با حضور پرشکوه،
دشمن را از ادامه توطئههای خود
مأیوس کنیم.
روحانی در ادامه سخنان خود با بیان
اینکه دولت جدید آمریکا معموالً با
لحن ناصحیح و نادرست نسبت به ملت
ایران سخن میگوید ،اظهارداشت :همه
دنیا میدانند مشکالتی که در منطقه
و جهان با آن مواجه هستیم ،ناشی از
مداخالت و حضور نابجای آمریکا در
منطقه است و ملتهای منطقه به خوبی
آگاه هستند که ایران همواره به صلح و
ثبات در منطقه کمک کرده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :حامیان
آنهایی که در اوایل انقالب به کشتار
و ترور مردم ایران دست زده و ۱۷
هزار نفر را شهید کردند ،آمریکاییها
و صهیونیستها بودند و ایران قربانی
تروریسم است و ایران و ایرانی همواره در برابر تروریسم ،قاطعانه ایستاده است.
روحانی اضافه کرد :امروز بخش بزرگی از امنیت منطقه ناشی از حمایت قاطع کشورمان
از ملتهای منطقه در برابر تروریسم است.
رئیس جمهور با بیان اینکه کسی نمیتواند اتهامات واهی علیه کشورمان مطرح کند،
اظهار داشت :آمریکا همواره برای منطقه و جهان مشکلآفرین و در مقابل ،ایران اسالمی
راهحل بوده است و ما برای امنیت و ثبات در منطقه و در کشورهای سوریه ،عراق،
افغانستان و پاکستان تالش خواهیم کرد و قدرت و نیروی تأثیرگذار در مقابل ترویسم
هستیم و در مقابل اقداماتی که آمریکاییها انجام میدهند ایجاد مزاحمت برای ملتهای
منطقه و ملت ایران و شرکتهای مختلف است.
روحانی با بیان اینکه مداخالت آمریکا تنها محصور به منطقه ما نیست ،اظهار داشت:
امروز آمریکاییها در آمریکای التین و سرنوشت ونزوئال مداخله میکنند و در همه نقاط
جهان شاهد دخالت آمریکاییها هستیم و روندی که آنها در پیش گرفتند ،حتی به نفع
آمریکا و مردم این کشور نیز نیست.

دادستان کل کشور در نشست خبری مطرح کرد

آمادگی ارائه اسناد مربوط به جریان نفوذ را داریم
بخش سیاسی -دادستان کل کشور با بیان اینکه جریان نفاق از همان زمان پیروزی
انقالب وارد شد ،گفت :آنها میخواستند حتی جای تریبون امام را مشخص کنند .از
همان روزهای اول با انقالب زاویهدار شدند و در میان مردم دست به یارکشی زدند.
به گزارش ایلنا ،حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر منتظری در نشست آغاز به کار
دبیرخانه بازخوانی دهه  ۶۰با اشاره به ایام اهلل دهه فجر بیان کرد :در چهلمین سال
پیروزی ملت ایران هستیم و این ایام را به مردم کشور و کسانی که در همه عالم با
استبداد مبارزه میکنند ،تبریک میگویم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نفاق یکی از بزرگترین رذائل اخالقی است و کسی را که
گرفتار این اخالق باشد منافق مینامند ،گفت :هیچ مکتب ،دین و آئینی وجود ندارد که
بخواهد بر نفاق و حرکت منافق مهر تائید بزند.
وی ادامه داد :در قرآن آیات متعدد درباره ویژگی منافق و عاقبت نفاق و منافق وجود دارد.
دادستان کل کشور تاکید کرد :از منظر قرآن ،نفاق و منافق رذلترین جایگاه را در نزد
خداوند و قیامت دارد .بزرگترین شاخصی که قرآن برای نفاق و منافق بیان میکند ،این
است که ظاهرش با باطنش متفاوت است و با زبان سخنی میگوید که در دل به آن
اعتقادی ندارد.
منتظری خاطرنشان کرد :این گروه پست اختصاص به زمان خاصی ندارند ،از ابتدای
اسالم هم تصمیم به ورود در اسالم داشتند .در مقطع زمانی سیزده ساله حضور پیامبر
در مکه ،چنین مسالهای وجود نداشت اما هنگامی که به مدینه آمدند عدهای چهره خود
را تغییر دادند.
وی یادآور شد :ضرباتی که این گروه به پیامبر وارد کردند کاریتر از ضربات کفار بود.
دادستان کل کشور با اشاره به رحلت پیامبر و نقش منافقین بعد از ایشان عنوان کرد:
نقش امیرالمومنین در اسالم کامال مشخص است ،او در جریان نبرد پیامبر نقش اول را
داشت .چه بود و چه شد که در دوران حکومتش سه جنگ را بر وی تحمیل کردند که
نشد به هدفش برسد؟ فرق در اینجاست ،پیامبر با کفار میجنگید و امیرالمومنین با
منافقین و دست آخر هم به دست آنان به شهادت رسید.
وی تاکید کرد :این جریان در طول تاریخ همیشه وجود داشته است .آیات قرآن نشان
میدهد که نطفهاش از زمان پیامبر به وجود آمد .خداوند در سوره منافقین چهره آنان
را نشان داده است.
دادستان کل کشور یادآور شد :امام راحل در زمانی که کل دنیا ،از جمله انگلیس و آمریکا
به دنبال حفظ تاج و تخت خاندان پهلوی بودند ،وارد صحنه شد .یک ملت به صحنه آمد
و با تبعیت از رهبری امام به پیروزی تاریخی دست پیدا کرد.
منتظری با بیان اینکه جریان نفاق از همان زمان پیروزی انقالب وارد شد ،گفت :آنها
میخواستند حتی جای تریبون امام را مشخص کنند .از همان روزهای اول با انقالب
زاویهدار شدند و در میان مردم دست به یارکشی زدند.
وی افزود :اواخر  ۵۷و قبل از  ۳۰خرداد سال  ۶۰میخواستند علنا جنگ نظامی کنند.
بسیاری از جوانان را به دام انداختند .آن زمان من دادگاه انقالب بودم شما نمیدانید
اینها چقدر شرارت کردند و دست به چه جنایاتی زدند که در تاریخ مانندش را کم داریم؛
از ترور ائمه جمعه مانند شهید مدنی و اصفهانی گرفته تا ترور دانشمندان و دولتمردان
دست به جنایات زدند.
دادستان کل کشور تاکید کرد :شما نمیتوانید کشور و انقالبی را پیدا کنید که اینگونه
مورد تهاجم داخلی با این کیفیت قرار بگیرد .آنها کودک ،نوجوان ،زن ،مرد ،پاسدار
و بقال را به شهادت رساندند .آنان پاسدارانی را گرفتند و پوست بدنشان را کندند،
میخواهی بکشی بکش چرا این گونه میکنید؟ مانند بنی امیه که حسین(ع) را به
شهادت رساندند و بدن مبارکش را زیر سم اسبان انداختند.
وی افزود :امروز ۳۷سال از اعالم جنگ مسلحانه آنان میگذرد ،امروز مشاهده میکنید
تحت حمایت اربابان خود هستند .امروز وزیر امور خارجه آمریکا و صهیونیستها با سران
اینها فالوده میخورند.
دادستان کل کشور تاکید کرد :آنان زمانی که در داخل کشور بودند و ترورهایشان
گسترده بود ،نتوانستند کاری کنند ،امروز میتوانند؟ آن ابله و احمقی که به این جریان
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دل بسته است کور خوانده است .ملت فراموش نمیکنند هنگامی که جنگ و دفاع
مقدس به پایان رسید مرصاد را راه انداختند اما این مردم در دروازه ایالم و کرمانشاه
کورشان کردند .آن زنیکه نابخرد پست که از یک مرد جدا میشود و در کنار مرد دیگری
قرار میگیرد انسان اسمش را چه بگذارد ،آن زمانی که فرمان آتش داد فکر نمیکرد
دامن خودش را بگیرد.
وی تاکید کرد :از فضای مجازی استفاده کنید ،مقام معظم رهبری در خصوص فضای
مجازی یک جمله تاریخی گفتند ،ایشان فرمودند باید از این فضا استفاده کنیم و نگذاریم
دشمن به مقاصد خود برسد یکی از بهترین فرصتها همین است که از این فضا چهره
منافقین را نشان دهید.
منتظری خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی با اقتدار جلوی جریان نفاق ایستاد و این یک
برگ زرین در کارنامه این دستگاه است .امروز هم دستگاه قضا در برابر اینها ایستاده
است ما سینه خود را سپر کردهایم .آنها باید بدانند دستگاه قضا مقابل اینها خواهد
ایستاد .وی تاکید کرد :مردم باید مواظب نفوذ باشند و حواسشان به جریانهایی که اینها
را تحت نفوذ قرار دادهاند ،باشد.
دادستان کل کشور گفت :مالحظه کردید این ترامپ شب گذشته چه حرفهایی علیه
ایران زد و گفت ما حدود  ۷تریلیون دالر در خاورمیانه خرج کردیم! آقای ترامپ در
کنگره بگو این  ۷تریلیون دالر را خرج چه کردی؟ بهداشت و مسکن مردم؟ شما این
پول را خرج این کردید که جلوی حرکت ملت ایران ،سوریه ،لبنان ،غزه و افغانستان را
بگیرید .این آشغالهایی که تحت عنوان سلطنتطلب و منافق دور خود جمع کردید هیچ
دستاوردی برای شما ندارد.
وی تاکید کرد  :ملت ایران را تروریسم بد معرفی کردید اما بدانید نیرنگ به خودتان باز
میگردد.
منتظری ادامه داد :جریان نفاق امروز با حمایت مالی و رسانه استکبار کار می کند ،ما
نباید بگذاریم نسل جوان غافل باشند و باید اطالعات به آنها داده شود.
وی خاطر نشان کرد :ظاهر و باطن منافقین برای نسل جدید نشان نداده نشده است.
دادستان کل کشور گفت :ما در این مورد اقدامات بین المللی انجام دادهایم اما هنگامی
که با حمایت از اینها رو به رو هستیم چه کنیم؟ فرانسه جوالنگاه اینهاست .آن زنیکه
بدبختی که مطرود خانوادهاش شده است ،این زنیکه کثیف رفته با پمپئو عکس یادگاری
گرفته است .گفتهاند کند همجنس با همجنس پرواز منتها اینها غاز با غاز هستند.
وی گفت :اسناد بسیار ارزندهای میتوانیم داشته باشیم و انشااهلل این کار را خواهیم کرد.
دادستان کل کشور تاکید کرد :نفوذ یک پدیده جدی در کشور ماست .عوامل دشمن تنها
به دنبال نقل خبر و اطالعات نیستند .آنها میخواهند زمینه برنامههای دشمن را در
سازمانها و ادارات آماده کنند و معتقدم بخشی از مشکالت معیشتی و اقتصادی ناشی
از جریان نفوذ است.
وی خاطر نشان کرد :باید این جریان را بشناسیم .ما در نظام جمهوری اسالمی این قصور
را داریم که چهره اینها را نتوانستیم بشناسیم.
منتظری با بیان اینکه ما اسناد و مدارک بسیار زیادی در دستگاه اطالعاتی درباره جریان
نفوذ داریم ،گفت :آمادگی این را داریم که با رعایت مسائل امنیتی این اسناد را ارائه کنیم.
دادستان کل کشور درباره اینکه آیا پروندهای از نفوذ منافیقن در قوه قضائیه مفتوح است
یا خیر گفت :دستگاه اطالعاتی و امنیتی باید روی نفوذ کار کند ،آن زمان که ما میگفتیم
دوتابیعتی داریم بعضیها گفتند نداریم برای همین مسئله نفوذ است .وزرات اطالعات،
نیروی انتظامی و اطالعات سپاه باید روی این موضوع جدی کار کنند.
وی تاکید کرد :باید بر روی موضوع نفوذ در مسائل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی کار کنند کما اینکه پروندههایی در این در دستگاه قضایی وجود دارد که برخی
از در مرحله دادگاهی قرار دارند و برخی دیگر دادگاهیشان تمام شده است.
وی تاکید کرد :منافقین امروز تاکتیک خود را عوض کردند و شما میبینید که ترور
نمیکنند و ترور را به دست گروهکهای دیگری دادند و دیشب هم متاسفانه در خرمآباد
یک مامور جان خود را از دست داد .امروز اربابان آنها به آنها دستور دادهاند که فعال تروری
انجام ندهند و در بخشهای دیگر فعالیت داشته باشند.

خبر

دادستان تهران:

رسانهها در مبارزه با فساد
با ما همکاری کنند

بخش سیاسی -دادستان تهران گفت :اینکه افرادی اعالم کنند که
ما چون عضو شورای شهر هستیم یا در بانک کار میکنیم یا در اداره
دولتی و حتی بخش خصوصی هستیم و فالن مطلب را گفتهایم و نباید
تحت تعقیب قرار بگیریم ،مطابق با روح قانون نیست.
به گزارش ایسنا ،عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه سومین جلسه
کمیته مبارزه با گرانفروشی با تاکید بر ضرورت ارائه اسناد و مدارک
برای مبارزه با فساد ،گفت :الزم است این نکته را به اطالع عموم مردم
برسانیم که رسیدگیهای دستگاه قضائی بر اساس قانون است و هیچ
کسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشتن در
برابر رسیدگیهای قضائی نیازمند قانون است.
وی افزود :اینکه افرادی اعالم کنند که ما چون عضو شورای شهر
هستیم یا در بانک کار میکنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش
خصوصی هستیم و فالن مطلب را گفتهایم و نباید تحت تعقیب قرار
گیرد ،مطابق با روح قانون نیست.
جعفری دولت آبادی گفت :کسانی که نسبت به افراد ،اشخاص و
نهادها افترا میبندند ،اکاذیبی را منتشر میکنند و مطالب خالف واقع
را به دیگران نسبت میدهند ،باید بدانند که اگر مطالب خود را اثبات
کنند از لحاظ مقررات تبرئه میشوند .دادستان تهران اظهار کرد :باید
این نکته را هم دانست که در بزه نشر اکاذیب و افترا قانون مقرر کرده
است که اگر گوینده مطلب ،صحت مطلب خود را اثبات کرد تبرئه
خواهد شد؛ لذا ارائه دالیل در این موارد بر عهده گوینده مطلب است و
دادستانی صرفاً بررسی کننده مطالب است .مث ً
ال اگر فردی اعالم کند
که اختالس شده است و این مطلب او هم صحت داشته باشد ،دادستانی
حتماً او را به خاطر این افشاگری تعقیب نمیکند.
وی تصریح کرد :بنابراین افرادی که امروز میآیند و اعالم میکنند
که پرچم دار مبارزه با فساد هستند و به افراد و نهادها و دستگاههای
دولتی و خصوصی نسبتهایی را میدهند و پس از آن نمیتوانند
ادعاهای خود را ثابت کنند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند.
جعفری دولت آبادی به مطالب منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر
اینکه برخی افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفتهاند،
بیان کرد :مث ً
ال در سه مورد اخیر برخی رسانهها اعالم کردهاند که
این افراد صرفاً به خاطر افشاگری تحت تعقیب قرار گرفتهاند .این در
صورتی است که این افراد شاکی خصوصی دارند در یک مورد آن شش
شاکی و در دو مورد دیگر دو شاکی خصوصی وجود دارد.
دادستان تهران گفت :دستگاه قضائی نمیتواند بگوید که ،چون شما
مطالب ضد فسادی را اعالم کردهاید ما آنها را بررسی نمیکنیم .خیر
اینگونه نیست بلکه آن مطالب بررسی میشود .اما به شیوهای که قانون
اجازهاش را داده است؛ یعنی اگر گوینده ادعاهایش مطابق با واقع بوده
و صحت داشته باشد آن فرد تحت تعقیب قرار نمیگیرد ،اما اگر آن
فرد نتواست صحت مطالب خود را اثبات کند حتماً تعقیب میشود؛ و
این موضوع ارتباطی با افشاگری در مورد مبارزه با فساد ندارد.
این مقام قضائی بیان کرد :مجددا ً اعالم میکنم که ما اساساً داوطلب
هستیم که رسانهها در مبارزه با فساد با ما همکاری کنند؛ یعنی منافذ
فساد را بگویند و مفسدین بزرگ را معرفی کنند؛ اما مبارزه با فساد با
اینکه به افراد و نهادها نسبتهایی داده شود که صحت ندارد متفاوت
است و اگر برای مطالب و ادعاها سندی وجود نداشته باشد ،چون پای
شاکی خصوصی به میان میآید آن فرد تحت تعقیب قرار میگیرد.
وی اظهار کرد :لذا در این خصوص نباید این دو مطلب با هم خلط شود و
اگر روزی قانون اجازه داد که هر فردی به دیگری هر نسبتی را بدهد که
جرم نیست دیگر در آن صورت دستگاه قضائی تکلیفی نخواهد داشت.

سفیر ایران در ورشو:

لهستان قول داده است کنفرانس ورشو
به نشستی ضدایرانی تبدیل نشود

بخش سیاسی -سفیر جمهوری اسالمی ایران در ورشو دیروز با
رئیس اتاق بازرگانی لهستان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا ،مسعود ادریسی کرمانشاهی ،سفیر ایران در این
مالقات ضمن اشاره به جهش خوب مبادالت و همکاریهای تجاری
و اقتصادی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری لهستان طی
سالهای اخیر ،از رکود به وجود آمده در این زمینه ابراز تأسف کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که ابزارهایی چون سازوکار مالی اینستکس
بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران به حفظ و ادامه کار بین
دو کشور کمک کند.
سفیر ایران در ورشو با اشاره به اجالس آتی لهستان اظهار داشت
که از دولت لهستان برای میزبانی کنفرانسی که با نیت ضد ایرانی از
سوی آمریکا طراحی شده ،انتظار نداشته و امیدوار است همانطور که
طرف لهستانی قول داده است این کنفرانس به یک نشست ضد ایرانی
تبدیل نشود.
آرن دارسکی نیز کنفرانس ورشو را یک اتفاق تاسفبار خواند و گفت
که امیدوار است نتیجه کنفرانس ریختن نفت روی آتش نباشد.
وی افزود که اتاق بازرگانی لهستان فارغ از مالحظات و تحوالت
سیاسی ،اعتقاد به توسعه مناسبات تجاری با ایران دارد.
رئیس اتاق بازرگانی لهستان با بیان اینکه لهستان حتی در دوران
تحریم سالهای قبل هم در ایران حضور داشت و االن هم چنین
خواهد کرد ،تصریح کرد :ما بسیار امیدواریم که مجددا همکاریها
آغاز شود.
در این نشست طرف لهستانی از اقدام اخیر اتاق بازرگانی ایران در
تشکیل کمیته مشترک تجاری ایران و لهستان که در پاسخ به اقدام
گذشته طرف لهستانی بوده قدردانی کرد.

