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دیپلماسی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز بعد 
مجلس،  علنی  در صحن  پایان سخنرانی اش  از 
در نشست خبری به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 
آیت اهلل  اظهارات  درباره  سؤاالت  محور  داد. 
در  دولت  همکاری  عدم  درباره  آملی الریجانی 
پرونده بابک زنجانی و شایعات منتشرشده درباره 
رئیس جمهوری،  روحانی،  حسن  ردصالحیت 
بود. نوبخت درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه در 
خصوص کم کاری دولت در پرونده بابک زنجانی، 
گفت: »ابتدا الزم است از قوه قضائیه برای بررسی این 
پرونده تشکر کنم، پرونده ای بسیار مهم و پراهمیت 
که فردی نزدیک به سه میلیارد دالر از اموال و 
منابع عمومی را استفاده کرده که اکنون این رقم 
به قیمت روز بیشتر شده است.« او تصریح کرد: 
»دولت دراین باره هر کمکی برای بازگرداندن این 
منابع به خزانه عمومی انجام می دهد و با قوه قضائیه 
مساعدت و همکاری داشته و خواهد داشت. فکر 
می کنم آن بخش هایی را که برای وزارت اطالعات 
مکشوف است؛ این وزارتخانه می تواند در قالب 
اطالعات کافی پشت پرده در اختیار قوه قضائیه 
قرار دهد که شناسایی شود چطور یک نفر می تواند 
چنین رقم بسیار بزرگی را در اختیار داشته باشد.« 
سخنگوی دولت تصریح کرد: »دولت در هر موردی 
که قوه قضائیه نظر داشته همکاری می کند، ضمن 
آنکه از ابتدا پیشگام این اقدام بوده تا ابعاد این 
فساد بزرگ روشن شود و مردم منتظر اقدام قاطع 
این منابع به خزانه  بازگرداندن  قوه قضائیه برای 
عمومی هستند.« سخنگوی دولت همچنین در پاسخ 
به سؤال مجدد یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر 
اینکه »رئیس قوه قضائیه مطرح کرده که طبق گفته 
بابک زنجانی برخی از پول ها به ستاد انتخاباتی 
روحانی داده شده است«،  گفت: »چنین صحبتی را 
نشنیده ام اما همواره دولت در این پرونده مطالبه گر 
بوده و بر ضرورت پیگیری و برگرداندن اموال و 
دارایی مردم مصر بوده است. اکنون این پرونده 

در اختیار قوه قضائیه است و انتظار می رود هرچه 
سریع تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.« نوبخت 
تصریح کرد: »قوه قضائیه از استقالل کافی برخوردار 
است. تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک 
زنجانی مطرح کرده؛ رسیدگی شود و نتیجه آن اعالم 
و مطرح شود. ما آمادگی داریم هر نوع اطالعات 

را به دستگاه قضا ارائه کنیم.«
سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد: »از قوه قضائیه 
انتظار می رود که با دقت و تالش بیشتر این پرونده را 
دنبال کنند و تمام سؤال هایی را که از اذهان عمومی 
پیش آمده پاسخ داده و روشن شود.« نوبخت افزود:  
»فراتر از این ها، مسئله اعدام یک فرد، مشکل مردم را 
حل نمی کند و او باید هر مجازاتی است بکشد اما باید 
منابع ارزی ملت به خزانه بازگردد.« وی درباره اینکه آیا 
وزارت خارجه و اطالعات دراین باره پیگیری داشتند 
گفت: »ما باید این درخواست را داشته باشیم ببینیم 
چه کاری باید وزارت خارجه و یا وزارت اطالعات 

انجام دهد که نداده اند. این ها باید حتما روشن شود. 
انتظارمان این است که با مصداق هم روشن شود.« 
نوبخت تأکید کرد:  »دولت برای برخورد با این فساد 
بزرگ و مبرهن بسیار مصر است و امیدواریم قوه 
قضاییه رسالت و مأموریت تاریخی خود را در برابر 

دیدگان ملت که همه منتظرند انجام دهند.«

ردصالحیت روحانی بی ربط است
نوبخت در ادامه نشست خبری خود در بهارستان، 
در پاسخ به اینکه »اصولگرایان تندرو در محافل و 
رسانه هایشان بحث ردصالحیت آقای روحانی را 
مطرح می کنند و رئیس جمهور هم در گفت وگوی 
تلفنی درباره احتمال کاندیداتوری سکوت کردند«، 
گفت: »آقای روحانی سکوت نکرد؛ بلکه به سؤال 
درباره کاندیداتوری اش پاسخ داد و گفت که االن 
این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد که اعالم 
شود. چه اینکه اگر می گفتند می خواهد در انتخابات 

کاندیدا شود؛ آنگاه هر صحبتی را مطرح می کرد در 
قواره کاندیداتوری ریاست جمهوری ارزیابی می شد. 
اکنون کار برای کشور زیاد است و زمان انتخابات نیز 
مشخص است و حتی می توان در آخرین روز ثبت نام،  
ثبت نام را انجام داد. انشاءاهلل منتقدان نیز حمایت 
می کنند.« او درباره موضوع ردصالحیت روحانی 
هم، گفت: »ردصالحیت حرف پوچ و بی ربطی 
است و ضرورت ندارد ذهن جامعه را درگیر کرد.«

منشور حقوق شهروندی تبلیغاتی نیست
نوبخت در پاسخ به اینکه »عده ای معتقدند منشور 
حقوق شهروندی تنها وجهه انتخاباتی دارد و ارتباطی 
به دولت ندارد«، نیز گفت: »طبق اصل 113 قانون 
اساسی رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور و 
یا اولین مقام بعد از رهبری به عنوان مسئول اجرای 
قانون اساسی است. در بحث قانون اساسی حقوق 
وظایف  از  و  قرارگرفته  موردتوجه  شهروندان 
حقوق  شناختن  رسمیت  به  نیز  رئیس جمهور 
شهروندی است. آقای روحانی این موضوع را به 
همه دستگاه های دولتی اعالم و مطالبه کرده که 
همه همت خود را صرف اجرای این منشور و 
احقاق حقوق شهروندان کند.« نوبخت افزود: »به 
رسمیت شناختن این حقوق که برگرفته از اسالم 
ناب و قانون اساسی است سند افتخاری برای نظام 
محسوب می شود و باید همه مطالبه گر آن باشیم؛ 
چون اکنون در جهان گروه های تروریستی و تکفیری، 
وهابی و داعش چهره خشن و نادرستی را از اسالم 
معرفی می کنند. اقداماتی که در کشورهای همسایه 
و اروپا به نام اسالم انجام می شود و این تصور به 
وجود می آید که این اقدامات قرائتی از اسالم است. 
حال اینکه هیچ ربطی به اسالم ندارد. در این شرایط 
همه باید کمک کنیم که چهره دوست داشتنی و اصیل 
اسالم ناب برگرفته از موازین دینی و قانون اساسی 
را گسترش داده و تالش نشود که این موضوع 

مطرود شود.«

 درخواست 37 دانشمند ارشد 
از ترامپ برای حفظ برجام

37 دانشمند ارشد آمریکایی با ارسال نامه ای به 
دونالد ترامپ، از وی خواستند به توافق هسته ای 
ایران متعهد بماند. به گزارش نیویورک تایمز، 
آنها این توافق را ابزار مناسبی برای جلوگیری 
از دسترسی ایران به سالح هسته ای دانستند. در 
بخشی از نامه  آمده است: »ما از شما می خواهیم 
این دارایی استراتژیک و حساس آمریکا را حفظ 
کنید.« امضاکنندگان نامه برندگان جایزه نوبل، 
دانشمندان کهنه کار در خصوص امضای توافق های 
هسته ای مختلف، مشاوران علمی پیشین کاخ سفید 
و مدیر ارشد اجرایی بزرگترین جامعه عمومی 
دانشمندان جهان هستند. مدیریت تنظیم این نامه 
برعهده »ریچارد ال. گاروین« بود؛ فیزیکدانی که 
در طراحی نخستین بمب هیدروژنی جهان نقشی 
مهم ایفا کرد و مدت هاست در حوزه سالح های 
هسته ای به واشنگتن مشاوره می دهد. در بخش 
دیگری از نامه آمده است: »این توافق، خطر اقدام 
ناگهانی ایران برای تولید حجم عظیمی از مواد 
مورد نیاز به منظور تولید سالح های هسته ای و نیز 
فشار بر کشورهای همسایه ایران را برای توسعه 
گزینه های مرتبط با سالح های هسته ای خود را 

کاهش داده است.«

ادعاهای انگلیس و آلمان علیه ایران
ادعایی  انگلیس در  امنیت سایبری ملی  مرکز 
بی اساس ایران را به حمالت سایبری علیه سازمان ها 
و مراکز مهم این کشور در سال 2016 متهم کرد. 
به نوشته روزنامه دیلی میل، مرکز امنیت سایبری 
ملی انگلیس اعالم کرد که روزانه به طور میانگین 
دو حمله سایبری از سوی هکرهای روس، کره 
شمالی و ایرانی را خنثی می کند. از سوی دیگر و 
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات قضایی آلمان 
علیه یک مرد پاکستانی به ادعای اینکه برای ایران 
جاسوسی می کرده؛ اعالم جرم کردند. دادستانی 
آلمان اعالم کرد که »سیدمصطفی. اچ«، از سال 
2011 تاکنون با آژانس های اطالعاتی در ارتباط 

بوده و برای ایران نیز جاسوسی می کرده  است.

گزارش سیاسی روز  خبر اول

پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
برای حجت االسالم شرعی

درگذشت  پیامی  در  رهبری  معظم  مقام 
محّمدعلی  شیخ  المسلمین  و  حجه االسالم 
شرعی را تسلیت گفتند. در این پیام آمده است: 
»درگذشت عالم مجاهد مرحوم حجه االسالم 
و المسلمین آقای حاج شیخ محّمدعلی شرعی 
و  بازماندگان  و  خاندان  به  را  رحمه اهلل علیه 
ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض می کنم. این 
روحانی پُرتوان و پُرکار و خدوم و با اخالص، 
عمر بابرکتی را در خدمت اسالم و انقالب و 
مردم گذرانید و فرزند طلبه  جوان خود را نیز 
تقدیم درگاه شهادت کرد. رحمت خدا بر او و 
حشر او با اولیاء اطهارش باد ان شاءاهلل.« جامعه 
روحانیت مبارز هم در پیامی درگذشت شرعی 
را تسلیت گفت که در بخشی از آن آمده است: 
»در تاریخ تشیع، روحانیان دین شناس و مردم 
دوست، طالیه دار میداِن مبارزه با بدی های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و منادیان اندیشه 
و معرفت باهلل بوده اند. اینان، بدرستی و براستی، 
از ظرفیت های ثمربخش حوزه علمیه برای 
عمق بخشی به ارزش های دینی و پشتیبانی 
از نظام اسالمی بهره ها برده اند. وجود ارجمند 
مرحوم مغفور، اُب الشهید، آیت اهلل حاج شیخ 
محمد علی شرعی )رحمه اهلل علیه( از جمله 
این عزیزان بود. « محمدعلی شرعی، عضو 
اسفندماه  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
سال 1314 دیده به جهان گشود و دوازدهم 
دی ماه جاری دیده از جهان فرو بست. وی 
در دو دوره  اول به  عنوان  نماینده  مردم  قم  به  
مجلس  شوراي  اسالمي  راه  یافت. پیکر وی 
دیروز در حرم حضرت معصومه )س( در قم 

به خاک سپرده شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه اعالم کرد:

آمادگی وزارت اطالعات برای ارائه پشت پرده های پرونده بابک زنجانی


