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روی موج کوتاه

ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشورمان با بیان اینکه کانادا در مذاکرات 
هواپیمای اوکراینی ظرفیت ندارد، گفت: 
طرف ما اوکراین است و مذاکرات درباره 
جبران خسارت ها در خطوط هوایی در 
جریان است که براساس معاهداتی که 

ایران در آن عضو است، انجام می شود.
سعید خطیب زاده در نشست خبری 
دیروز خود با انتقاد شدید از ادبیات وزیر 
خارجــه کانادا در موضــوع هواپیمای 
اوکراینی، آن ادبیات را سخیف خواند و 
افزود: من سال ها به عنوان دیپلمات در 
کانادا بودم. ادبیات سخیف، کلمات به دور 
از ادب و رفتار غیردیپلماتیک وزیر خارجه 
کانادا چیزی نیست که در پشت درهای 
بسته دیده می شــود. در پشت درهای 
بسته آنها مودب هستند و حرف هایشان 
نشان از درخواست برای حضور در مذاکره 
است چون آنها می دانند که در مذاکرات 

ظرفیت ندارند.
وی با بیان اینکه سیاســتمداری در 
غرب تبدیل به سیاست بازی برای کسب 
رأی شده اســت، تصریح کرد: متاسفم 

ملت کانادا باید چنیــن ادبیاتی از وزیر 
خارجه شان بشنوند. درخواست ما این 
است که آنها در مأل عام نیز مانند پشت 

درهای بسته حرف بزنند.
اظهارات وی در حالی اســت که روز 
گذشته هیأت اوکراینی برای برگزاری 
دور دوم مذاکرات در خصوص ســانحه 
هواپیمای اوکراینی وارد تهران شــد. 
دیروز این مذاکرات آغاز شد و قرار است 

تا 30 مهرماه ادامه داشته باشد. 
»یوهنی ینین«، معاون وزیر خارجه 
اوکرایــن در یک پیــام ویدئویی که در 
صفحه فیس بــوک وزارت خارجه این 
کشــور قرار گرفته بــود، در خصوص 
جزئیات این ســفر گفت که ســه تیم 
مذاکره کننده، برای شفاف سازی درباره 
شرایطی که به ســقوط این هواپیمای 
اوکراینی منجر شده، گفت وگوهایی را 

انجام خواهند داد.
او توضیح داد: مسئله خطای انسانی 
بوده یا نتیجه محاسبات اشتباه سیستم 
ســازماندهی پروازها بر فراز ایران؟ سه 
گروه برای مشــخص شدن این مسئله 

کار خواهند کرد که شامل کارشناسان 
هواپیمایی، بازرســان و دادستان ها و 

همچنین ارتش می شوند.
ینین ضمن تأکید بر تداوم همکاری 
با ایران برای مشخص شدن این مسئله 
گفت: »رسیدن به عدالت برای جامعه ما 
یک اولویت است و ما صرفنظر آنکه اینکه 
چقدر حقیقت تلخ اســت، از این قضیه 

عقب نشینی نخواهیم کرد«.
سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز 
روز گذشــته در نشســت خبری خود 
ســقوط هواپیمای اوکراینــی را یک 
تراژدی عنوان و تاکید کرد: احقاق حقوق 
خانواده جان    باختگان این سانحه وظیفه 
جمهوری اسالمی بود و ایران از روز اول 
همکاری کاملی در این باره داشته است. 
پولی از ایران در چین بلوکه نیست

خطیــب زاده در بخــش دیگری از 
نشست خبری خود در پاسخ به سوالی 
درباره اموال ایــران در چین تاکید کرد: 
پولی در چین بلوکه نیست. دشمنان و 
بدخواهان می خواهنــد تمام مفرهای 

ایران را ببندند.

وی در ایــن خصــوص توضیح داد: 
منابعی در چین وجود دارد که اتفاقا برای 
تامین نیازهای اساسی و چرخش چرخه 
اقتصادی کشور استفاده می شود. این 
جدا از پول های ماست که در ژاپن و عراق 

و جاهای دیگر بلوکه شده اند.
وی همچنین تاکید کــرد: با چین 
رابطه منطقی داریم و مشکالت خودمان 
را داریم و با روسیه و کشورهای دوست 

همسایه هم مشکالت داریم.

ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به ســوالی درباره اخبار مطرح شــده 
در خصوص چین و اینکــه تعدادی از 
دانشجویان و شهروندان و تجار ایرانی 
برای برداشت منابع مالی خود در چین 
با مشکل مواجه شــده اند، عنوان کرد:  
درباره چین برخی اخبار نادرست منتشر 
می شــود که جای ســؤال دارد که چرا 
منتشر می شــود. وی گفت: بسیاری از 
اخباری که با منشا بیرونی درباره روابط 
ایــران و چین مطرح می شــود، اخبار 

درستی نیست.
خطیب زاده ادامه داد: اینکه برخی 
بانک هــای چینی خصوصــی برخی 
محدودیت هایی را ایجاد کردند هست 
و ما همواره گفت وگوها را با طرف های 

چینی داریم.
او بیان کرد: مهم این است که ما یک 
گفت وگوی دائمی، رو به جلو و دائمی با 
طرف چینی داشتیم و این مهمترین بُعد 

روابط ایران و چین است.
 به آذربایجان و ارمنستان 

اخطار داده ایم 
این مقــام وزارت خارجه در بخش 
دیگری از نشست خبری خود در پاسخ 
به سوالی درباره اصابت گلوله های حاصل 
از درگیری بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان به مناطق مرزی ایران گفت:  

خط قرمز ما امنیت شهروندان است.
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح ما از 
همان ابتدا اخطارهای مختلف را داده اند 
و در سطوح مختلف این موضوع بررسی 
و اخطارها داده شده، برخی توجیهات 
طرف مقابل شنیده شــده و قابل قبول 
نبوده است و ما اخطار داده ایم هرگونه 
تعرض به خاک ایران حتی اگر ناآگاهانه 
باشد به صورت متناسب پاسخ خواهد 

داده شد.
خطیب زاده افزود: امیدواریم با دقت 

الزم مواظب باشند که اتفاق نیفتد.
نگران تحوالت قره باغ هستیم

سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
گفت کــه ایران با نگرانــی و از نزدیک 

تحــوالت در مرزهایش بــا جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان را پیگیری 
می کند و افزود: با هر دو طرف موضوع 
در تماس دائم هستیم. به هر دو طرف 
گفته ایم و بار دیگــر هم می گوییم که 
اجازه ندهند درگیــری در آن منطقه 
از دســت خارج شــود. حقوق اسرا و 
غیرنظامیان را رعایت کنند و به شهرها 
حمله نکنند و سعی کنند به تعهدات 

درباره آتش بس پایبند باشند.
وی اضافه کرد: ما هم همانند دیگر 
کشورها در منطقه سعی کردیم کمک یار 
آنها باشــیم که ضمن رعایت قوانین و 
حقوق بین الملل غیرنظامیان و بیگناهان 
و اسرای جنگی آســیب نبینند. آنچه 
دیدیم بسیارنگران کننده بود و با نگرانی 

پیگیری می کنیم.
ادعای پیدا شدن یک سایت 
هسته ای جدید خنده دار است

خطیب زاده همچنین در پاســخ به 
ســوالی درباره ادعای منافقان مبنی بر 
پیدا شدن سایت هســته ای جدید در 
ایران گفت: خنده، اینها مباحث خنده دار 

است و جدی نگیرید.
او بیان کرد: ما نگــران فرزندانمان و 
عزیزان این ملت هستیم که توسط این 

گروهک فریب می خورند. 
وی با بیان اینکــه دامان این ملت به 
روی همه آنهایی که برگردند باز است، 
افزود: امروز به این بدبختی خود خاتمه 

دهند بهتر از فرداست.

خطیب زاده با اشاره به ادامه گفت وگوها درباره سقوط هواپیمای اوکراینی:

طرف ما اوکراین است؛ کانادا در مذاکرات ظرفیت ندارد

خبر

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه مشکالت در داخل 
کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، گفت: راهکار حل 
مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن 

راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطا است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در جلسه 
دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم پرهیز مسئوالن 
و فعاالن سیاســی از حاشیه ســازی ها، اظهار داشت: هر گونه 
حاشیه سازی از سوی دســت اندرکاران و سیاسیون که ما را از 
پرداختن به مســائل اصلی کشــور بازمی دارد، امری مذموم و 

ناصواب است.
رئیسی از »توجه به معیشت« و »مقابله با کرونا و آفات آن« به 
عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسئوالن باید 
رفع مشکالت معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس 

منحوس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده است.
رئیس قوه قضاییه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر 
معضالت امروز کشور دانست و افزود: امروز مردم برای تهیه دارو 
با مشــکل مواجه هســتند و وجود داروهای تقلبی در بازار هم 

نگران کننده است.
رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئوالن باید موضوع 
تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه 

ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جوالن دهند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
پایان تحریم ۱0 ساله تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً 
به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم های 

ظالمانه آمریکا و غربی ها علیه ملت ایران برداشته شوند.

 »حق الناس« مهمترین موضوع
 سند امنیت قضایی است

وی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ سند امنیت قضایی 
اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش های مرتبط 
در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه 
دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی 
از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر 
سندی مهمتر از ابالغ آن سند است و همه همکاران قضایی در 

سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.
رئیس قوه قضاییه، »حق النــاس« را مهم ترین موضوع 
ســند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: با ابالغ سند امنیت 
قضایی به دنبال آن هســتیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق 

مردم صیانت شود.

رئیسی گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری 
یکی از بانک های کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی و پلیس 
بین الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی 
نقش داشتند، تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نمی دهد کسانی 
که به نحوی به بیت المال دست اندازی می کنند، آرام بگیرند و 
بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با 
قاطعیت و تا آخر دنبال می کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد 

و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیسی: 

همه مشکالت در داخل کشور به دست مردم قابل حل است
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نایب رئیس جامعه مدرسین: 
حرف های ذوالنور مورد تأیید 

بزرگان قم نیست
آیت اهلل مقتدایی، نائب رئیس جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم با بیان اینکه حرف های اخیر مجتبی 
ذوالنور، نماینده قم در مجلس مورد تأیید بزرگان 
قم نیســت، گفت: او هتک حرمت آقای روحانی، 
رئیس جمهور را کرده و ایــن حرف ها به هیچ وجه 
مورد تأیید بزرگان و علما نیست. وی با بیان اینکه 
هتک حرمت یک مؤمــن، به هیچ وجــه زیبنده 
نیســت، افزود: اعتراض به آقای روحانی وارد است 
اما این جور صحبت کردن به هیچ وجه مورد تأیید 

نبوده و نیست.
    

پورمختار پس از آزادی:
 من خالف نکردم، 

زیردستانم خالف کردند!
سردار محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون 
اصل ۹0 مجلس نهم گفت: اصل بازداشــت بنده 
مربوط به موسسه شمیم والیت که کار آن کمک به 
نیازمندان بود و هست، اما بعضی از اعضا تخلف هایی 
انجام داده اند و با توجه به اینکه بنده رئیس هیئت 
مدیره بودم پای من هم در این ماجرا باز شــد. وی 
افزود: این اعضا یک سری سهمیه هایی که برای توزیع 
بین نیازمندان و مختص این افراد بوده را گرفته و در 
بازار آزاد فروخته اند و االن مدعی هستند که تبدیل 
به احسن کرده اند در حالیکه فروش این سهمیه ها 
تخلف بوده اســت. پورمختار ارتباطش با پرونده 

سیگار و بابک زنجانی را تکذیب کرد. 
    

پیشنهاد محسن رضایی به دولت 
برای کسب درآمدهای ارزی

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام از دولت خواست با صادرات تسلیحات پیشرفته 
ایران، به درآمدهای ارزی جدیدی دست یابد. او در 
صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتمام تحریم های 
تســلیحاتی ایران نوشــت: هر چند تحریم های 
تسلیحاتی ایران یک اقدام ظالمانه بوده و االن هم با 
آزاد شدن و رفع تحریم های تسلیحاتی، آمریکا و اروپا 
به آن پایبند نخواهند شد، اّما دولت با برنامه ریزی 
درست باید از شکاف های بین المللی وهمچنین نیاز 
بسیاری از کشورهای جهان به تسلیحات پیشرفته 
ایرانی استفاده کند و به درآمدهای ارزی جدیدی 

دست یابد.
    

وزیر دفاع اعالم آمادگی کرد؛
امضای معاهدات نظامی-امنیتی 

با کشورهای حوزه خلیج فارس
امیر حاتمی، وزیر دفاع کشورمان با اشاره به پایان 
تحریم تسلیحاتی ایران، به شبکه خبری الجزیره 
گفت: ما به هیچ عنوان خواهان مسابقه تسلیحاتی 
که منطقه را به بشکه باروت تبدیل می کند، نیستیم و 
آماده امضای معاهدات نظامی و امنیتی با کشورهای 
حوزه خلیج فارس به منظور ایجاد ثبات در منطقه 
هســتیم. وی در بخش دیگــری از گفتگوی خود 
توضیح داد: ما مرزها و خاک خود را برای ارسال سالح 
روسی به ارمنستان باز نکردیم و چنین اظهاراتی تنها 

یک اتهام هستند.
    

سردار جاللی: 
 تهدید نظامی علیه ما 

منتفی شده است
سردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور در نشست خبری به مناسبت هفته 
پدافند غیرعامل گفت: تبدیل شدن ما به عنوان یک 
قدرت منطقه ای به عنوان یک ســازوکار بازدارنده 
سبب شده تا دیگر امکان گزینه تهدید نظامی علیه ما 
منتفی شود. وی افزود: حتی در این زمینه خط قرمز 
دشمنان ما استفاده از گزینه نظامی است. نمونه آن در 
واکنش آنان به حمله ما به پادگان نیروهای آمریکایی 
در عراق بود که پاسخ شان به سمت گزینه نظامی 
نرفت چرا که از قدرت نظامی ما در صورت برخورد 

نظامی برحذر بودند. 
    

پاسخ چین و روسیه به تهدیدهای 
آمریکا در خصوص ایران

میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
ســازمان های بین المللی در توییتر خود در مورد 
تهدید مایک پمپئــو، وزیر خارجــه آمریکا علیه 
روسیه و چین برای فروش ســالح به ایران نوشت: 
»فکر می کنم ما همه تحریم های ممکن علیه بخش 
دفاعی خود را داریم. واقعاً تصور می کنید تصمیم های 
آمریکا برای ما مهم است؟ سیاست ما را عوامل کلی 
دیگر مشــخص می کند، نه تهدیدهای شما.« ژائو 
لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در 
این خصوص گفت: »اقدامات آمریکا در قبال ایران 

غیرمنطقی است.«

پولی در چین بلوکه نیست. 
منابعی در چین وجود 

دارد که اتفاقا برای تامین 
نیازهای اساسی و چرخش 

چرخه اقتصادی کشور 
استفاده می شود. این جدا از 
پول های ماست که در ژاپن 

و عراق و جاهای دیگر بلوکه 
شده اند

ادبیات سخیف وزیر خارجه 
کانادا چیزی نیست که در 
پشت درهای بسته دیده 
می شود. در پشت درهای 

بسته آنها مودب هستند و 
حرف هایشان از درخواست 

برای حضور در مذاکره 
نشان دارد چون آنها 

می دانند که در مذاکرات 
ظرفیت ندارند

رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس دهم 
گفت: در داخل کسانی تالش کردند که هرگونه 
صدای صلح خواهی، ارتبــاط منطقی، موضع 
عزتمندانه، حکمت و مصلحت با دنیا را مسدود 

کنند که این ها باید به مردم پاسخگو باشند.
حجت االسالم احمد مازنی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره توهین و هتک حرمت رئیس جمهور 
از سوی برخی افراد از پشت تریبون ها اظهار کرد: 
معتقدم رفتارهایی که امروز از سویی کنشگران 
سیاسی ایران صورت می گیرد می تواند ناشی از 

دو عامل شخصی و تشــکیالتی باشد. در بحث 
شــخصی باید گفت، به هر حــال برخی افراد 
برای دیده شدن حرف های گنده گنده و قلمبه 
سلمبه می زنند و کارشان حکایت داستان برادر 
حاتم طایی است که نمی توانست سخاوتمند 
باشد پس یک کار قبیح و زشــتی در کنار چاه 

زمزم انجام داد و از آن جهت مشهور شد.
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس دهم 
تصریح کرد: آنچه که من امروز  از برخی از افراد 
تندرو نسبت به رئیس جمهور قانونی مشاهده 
می کنم مانند تعبیــرات توهین آمیز و عبارات 
نابجا ناشی از رویکرد تشکیالتی جریان اصولگرا 
نمی دانم بلکه اینها جزء رفتارهای شــخصی 
تعریف می شــود، هرچند که ممکن است در 

طول این ســال ها همانطور که شــاهد بودیم 
محفل هایی وجود داشته باشد که این محافل 
این رفتارهای تند را تجویز کنند اما این از سوی 

اصولگرایان نیست.
وی یادآور شد:  در مقطعی محفل هایی وجود 
داشتند که قتل را تجویز می کردند و نتیجه اش  
منجر به قتل های زنجیرهــای و  یا ترور آقای 
حجاریان شــد! در حال حاضر هم بعید نیست 

چنین محافلی وجود داشته باشد!
مازنی بیان کرد: بــا توجه به ارتباطی که در 
دوران همکاری با بعضی از این حضرات داشتم 
این را ناشی از یک برنامه تشکیالتی نمی دانم، 

بلکه مسائل دیگری در میان است.
مازنی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 

چرا ایــن روزهــا می خواهند همه چیــز را به 
انتخابات ۱۴00 گره بزنند به طوری که صدای 
وزیر نیرو درآمده اســت و می گوید »با هر جا 
که ما قرارداد می بندیــم از داخل با آنها تماس 
می گیرند و می گویند شما دست نگه دارید تا 
دولت جدید ســر کار آید و ما آن زمان ارزانتر 
به شــما محصوالت را خواهیم فروخت« این 
رفتارها چه تاثیری بــر منافع ملی دارد، گفت: 
متاســفانه ما همه معایب دموکراسی غرب را 
آوردیم ولی محاســنش را نگرفتیــم، به طور 
مثال یکی از محاسن دموکراسی غرب دوره ای 
بودن دوران قدرت و پاسخگو بودن صاحبان آن 
است. در دمکراسی غربی هر که قدرت بیشتری 
دارد پاسخگویی بیشــتری دارد، رسانه ها آزاد 

هستند، شــبکه های متعدد بخش خصوصی 
در فضای رسانه مشغولند و خیلی از چیزهای 
مثبت دیگری وجــود دارد که می توان از آن ها 
الگو گرفت، اما البی ها و بداخالقی هایی که آقای 

اردکانیان هم اشاره کردند را گرفته اند.
مازنــی گفت: ایــن رفتارهایی کــه امروز 
در مقابــل دولت مشــاهده می کنیم ناشــی 
از فرهنــگ سیاســی غــرب بــه خصوص 
آمریکاســت؛ جالب اســت که این حضرات 
صــدای استکبارستیزی شــان گــوش فلک 
را پر کرده اســت، ادعای ضد امپریالیســم و 
آمریکایی سیتزی شان می شــود اما متاسفانه 
در رفتارشان بیشتر به منافع و مسائل شخصی و 
باندی شان فکر می کنند تا منافع و مصالح ملی.

مازنی:

عده ای در داخل نگذاشتند صدای صلح طلبی ما به گوش دنیا برسد


