
 سیاسی     3سه شنبه 9 دی 399 1- 14 جمادی االول 1442 - 29 دسامبر 2020 - سال بیستم - شماره  5335

ماجرای سفر فرستاده نخست وزیر عراق به تهران
شــبکه الجزیره به نقل از برخی منابع سیاسی عراقی اعالم کرد که یک هیات 
از این کشور به دستور مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به تهران سفر خواهد 
کرد و پیام وی را به مقامات ایرانی تحویل داد. »ابوجهاد الهاشــمی« که پیش از 
این ریاست دفتر »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر سابق عراق را بر عهده داشت، از 
سوی »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر فعلی این کشور به تهران سفر کرده است. 
به گزارش ایسنا، رسانه عراقی که اولین بار خبر این سفر را منتشر کرد چند ساعت 
بعد اعالم کرد هیات عراقی بعد از دیدار با مقامات ایرانی، این کشور را ترک کرده 
و وارد بغداد شده است. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی 

عراق و ایران خبر سفر هیئت عراقی به تهران را رد یا تایید نکرده اند.
در اخبار غیر رســمی منتشر شده در این خصوص، هدف از این سفر، گفتگو 
پیرامون تحوالت امنیتی اخیر در عراق و افزایش غیر معمول تحرکات ارتش آمریکا 
در منطقه و تبادل پیام عنوان شــده اســت. در همین حال؛ اخباری نیز از سوی 
برخی رسانه ها در خصوص درخواست آمریکایی ها برای سفر نماینده نخست وزیر 

عراق به تهران منتشر شده است.
از سویی؛ برخی منابع عراقی نیز اعالم کردند که در این سفر پیام طرف ایرانی در 
خصوص ضرورت افزایش هوشیاری دولت عراق و فاصله گرفتن از فتنه انگیزی های 

ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران به این هیات ابالغ شده است.
عصر یکشنبه نیز یک منبع سیاســی عراقی اظهار داشت: ایرانی ها به هیئت 

عراقی گفته اند که قصد تنش زایی در منطقه را ندارند.
او گفــت: تفاهمات میان عراق و ایران فارغ از مجــادالت ایران و آمریکا ادامه 
داشته و بغداد هیچ اتهامی را در مورد حمالت موشکی اخیر به منطقه سبز متوجه 

ایران نمی داند.

ویژه

 نگرانی رژیم صهیونیستی
 از »توانمندی های ایران در یمن«

شبکه  ۱۳رژیم صهیونیســتی با اذعان به توان باالی نظامی ایران تاکید کرد، 
همان پهپادهایی که شرکت آرامکو عربستان را هدف قرار دادند می توانند اسرائیل 

را هم مورد هدف قرار دهند.
به گزارش ایســنا، به نقل از المیادین، شبکه ۱۳رژیم صهیونیستی از افزایش 
تنش میان ایران و اســرائیل و تبادل پیام های شدید اللحن به ویژه بعد از انتشار 
اخباری مبنی بر ارســال زیردریایی ارتش رژیم صهیونیســتی به خلیج فارس و 
شلیک موشک هایی از نوار غزه در اواخر هفته گذشته و همچنین تهدیدات جدید 

ایران خبر داد.
این شــبکه صهیونیســتی از وجود دو اتفاق مهم در دوره اخیر خبر داد؛ یکی 
رغبت و تمایل ایران برای گرفتن انتقام خون محســن فخری زاده که این مساله 
باعث تمرکز اســرائیل به رخدادهای یمن شده است و دیگری اولین سالگرد ترور 
شهید قاسم سلیمانی است که این امر نیز باعث شده است آمریکا به طور گسترده 

در خلیج فارس حضور یابد و این حضور نظامی را به شکل علنی اعالم کند.
در این گزارش آمده اســت: این دو مســاله مهم باعث شده است که دستگاه 
امنیتی اســرائیل آمادگی خود را باال ببرد و اکنون نگران تهدیدات ایران از خاک 

یمن است.
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی اعالم کرد: بسیاری از اسرائیل ها در زمان شنیدن 
نام یمن تعجب می کنند زیرا این کشور هیچگاه بر روی نقشه تهدیدات نبوده است 
اما آری یمن یک تهدید است و آن پهپادهایی که یک سال و نیم پیش پاالیشگاه 

نفت آرامکو عربستان  را هدف قرار دادند می توانند از یمن به اسرائیل هم برسند.
الون بن دیوید، تحلیلگر امور نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز می گوید: 
زمانی که در رابطه با وجود زیردریایی اسرائیلی در دریای سرخ می شنویم و لزوما 
مقصد این زیردریایی ممکن است خلیج)فارس(نباشد، در واقع نسبت به توانایی 

ایران در یمن احساس نگرانی می کنم.

رایزنی وزرای خارجه ایران و ارمنستان
وزارت امــور خارجه ارمنســتان در بیانیه ای به محورهــای گفتوگوی تلفنی 
امروز وزرای امور خارجه ایران و ارمنســتان اشاره کرد. به گزارش ایسنا به نقل از 
خبرگزاری آرمن پرس، وزارت امور خارجه ارمنستان امروز در بیانیه ای اعالم کرد 
که آرا عیوضیان، وزیر امور خارجه ارمنستان و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشــورمان گفتوگویی تلفنی درباره »همکاری دوجانبه و دستورکار منطقهای« 
داشــته اند.  عیوضیان و ظریف همچنیــن درباره امنیت و ثبات منطقه گفت وگو 
کردند.  در ادامه این بیانیه آمده است: در این گفتوگو به چشم اندازهای همکاری 
در راســتای مطرح کردن چالش های جدید منطقه ای اشــاره شد. در این بیانیه 
آمده است که محمدجواد ظریف تسلیت طرف ایرانی را برای قربانیان جنگ اخیر 
ارمنســتان با جمهوری آذربایجان اعالم کرده و به ملت ارمنستان تسلیت گفته 

است.

استراتژیک

دیپلماسی

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه 
حمله به اماکن دیپلماتیک و مســکونی مردود 
است،   گفت: ما دنبال تنش نیستیم اما از منافع 
ملی ایران با تمــام قوا دفاع می کنیم و این پیام 
داده شده است که مسئولیت هر اقدامی برعهده 

آمریکا و سایر توطئه چین هاست.  
به گزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« پیش 
از ظهر امروز در نشســت خبری خود با اصحاب 
رســانه که به صــورت مجازی برگزار شــد، فرا 
رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت گفت و با تبریک 
ســال نو میالدی و میالد حضرت مســیح )ع( 
اظهار داشــت: امیدوارم با کنتــرل کرونا، هفته 
آینده نشست خبری با صورت محدود به شکل 

حضوری برگزار شود.
وی با اشــاره به تحوالت سیاســت خارجی 
طی هفته گذشته اظهار داشت: دیروز چهارمین 
برگزاری چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی 
ایران با سخنرانی ظریف افتتاح شد که تمرکز آن 

روابط ایران با کشورهای آسیایی بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدار 
روز سه شنبه گذشــته ظریف با حمداهلل محب 
مشاور امنیت ملی افغانستان گفت: در این دیدار 
درخصوص موضوعات مختلف رایزنی شد. وزیر 
امور خارجه بار دیگــر تاکید کرد راه حل قطعی 
حل و فصل اختالفات در افغانستان گفت وگوهای 
سیاســی فراگیر با حضور تمامی گروه ها است و 
براین مسئله پافشاری می کند و با توجه به حضور 
بی ثبات بخش آمریکا در این کشور، همه گروه ها 

را به گفت وگوهای بین االفغانی دعوت می کنیم.
 گزارش سقوط هواپیما

 در اختیار طرف اوکراینی 
این دیپلمات ارشــد درباره ادعــای اوکراین 
درخصــوص عــدم دریافــت گزارش ســقوط 
هواپیمای اوکراینی یادآور شد: ضمن تسلیت به 
خانواده های داغدار و هم دردی با آنها، این درد و 
اندوه با ماست. همانطور که هفته قبل هم گفتم، 
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد مسئول 
در حوزه فنی، به مســئولیت خود عمل کرده و 
گــزارش به صورت ویدئو آنالین در اختیار طرف 

اوکراینی و طرف های دیگر قرار گرفت.  
خطیــب زاده با بیــان اینکه امروز یــا فردا 
گزارش به صورت رســمی به شکل ترجمه ارائه 
می شــود، عنوان کرد: برخــالف طرف هایی که 
مشغول تجارت از غم و اندوه خانواده ها هستند، 
بهترین راه،  پیگیری حقوقی و عمل براســاس 
کنوانســیون ها و معاهدات اســت. امیدواریم در 
مسیر درست اندکی از اندوه خانواده ها کم بکنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما 
به مســئولیت خود به عنوان دولت مسئول آگاه 
هستیم و امیدوار هستیم ابعاد این ماجرا روشن 

شود.
 سردار سلیمانی از ارکان توازن
 منطقه ای و صلح سازترین ژنرال 

این دیپلمات درخصوص اظهارات اخیر عادل 
عبدالمهدی درباره آخرین سفر سردار سلیمانی 
به عراق و ترور ایشــان خاطرنشان کرد: در حال 
نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار سلیمانی 
هستیم. ایشان صلح سازترین ژنرال منطقه بوده 
که میراث ایشان شکست تروریسم و چهره های 
خشــونت بار وهابیســم در منطقه بوده اســت. 
افراطی گری شکست نمی خورد و نخواهد خورد 

جز با خون های پاکی که ریخته شده است.  
خطیــب زاده با بیــان اینکه به قول ســردار 
سلیمانی ما ملت شهادتیم، ابراز داشت: آنچه از 
قول عادل عبدالمهدی گفته شــده است، نکته 
درستی اســت. دولت عراق میزبان دولت سردار 
سلیمانی بوده اند. البته پیامی از سوی عربستان 
دریافت شده بود که خیلی دیپلماتیک نبود. واجد 
نکاتی بود که از طریق شــورای همکاری خلیج 
فارس پاسخ داده شد. سردار پیام ما را می بردند 
که آن شنیده نشد ولی مکتوب آن بعدا گفته شد.  
وی با اشــاره به اقدامات وزارت خارجه برای 
پیگیری شهادت سردار سلیمانی بیان کرد: وزارت 
خارجه بعد از این مسئله به صورت تمام قد وارد 
ماجرا شد. جلسه ای در صبحگاه شهادت دریافت 
شد. اصلی ترین هدف ما روشن شدن ماهیت این 
اقدام دیپلماتیک بود که با ابزارهای دیپلماتیک 
این هدف را دنبال کردیــم. بیش از پنج نامه و 

یادداشت رسمی در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد داده شد.  

رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای 
وزارت خارجــه اضافه کرد: ســردار ســلیمانی 
فقط فرمانده ســپاه قدس نیســت بلکه یکی از 
ارکان توازن منطقه ای و یکی از صلح ســازترین 
شــخصیت های منطقه بودند. ایشان با رهبران 
کشورهای منطقه روابط نزدیکی داشتند. آمریکا 
خطای راهبردی بزرگی انجام داد. بیش از ۸۰۰ 
مقاله در رسانه های مکتوب درباره ایشان منتشر و 

۱۸۰ مصاحبه تلویزیونی انجام شده است.  
ریسک عبور از خط قرمزهای ایران 

سخنگوی وزارت امور خارجه هم درباره خبر 
منتشر شــده مبنی بر حرکت زیردریایی اتمی 
اسرائیل به سوی ایران اظهار داشت: این خبر هم 
براساس مفروضات رسانه ای است. همه می دانند 
خلیج فارس برای ایران چه معنایی دارد و ایران 
چه سیاستی را درخصوص منافع و امنیت ملی 
خود دارد. آنهــا می دانند عبور از خط قرمزهای 

ایران، چه ریسک هایی وجود دارد.
خطیب زاده در پاســخ به این ســوال که چرا 
وزیر امور خارجه با رســانه های منتقد مصاحبه 
نمی کند، تصریح کرد: هر وقت درخواستی ارائه 
شــود، برای رســانه های منتقد هــم وقت داده 
می شــود. درخواست های مصاحبه های زیادی با 
ظریف می شود. البته ایشان گفت وگوهایی که به 

همدلی کمک نمی کند را انجام نمی دهد.  
وی در پاســخ به ایرنا درباره آخرین وضعیت 
امضای توافق همکاری های جامع راهبردی میان 
ایران و افغانستان با توجه به سفر حمداهلل محب 
به تهران هم گفت: سند همکاری های راهبردی 
ایران و افغانستان، در ســفر عراقچی به کابل و 
حتی پیش  از آن، ســفر وزیر خارجه افغانستان 
به ایران نهایی شده و فقط مسائل جزئی و عمدتا 
ویرایشــی باقی مانده است. امیدواریم این توافق 
هرچه زودتــر نهایی و به عنوان ســند تنظیم 
روابط امضا شود تا روابط دو کشور در چارچوب 

مشخصی قرار گیرد.  
 سند راهبردی ایران و چین چندین 

نوبت میان طرفین مبادله شده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به 
ســوال دیگر ایرنا درباره آخرین وضعیت ســند 
همکاری هــای راهبردی بلند مدت میان ایران و 
چین ابراز داشــت: در سفر آخر ظریف به چین 
این موضوع در ابعاد مختلف بحث شد. متون در 

چندین نوبت میان طرفین مبادله شــده است. 
این سند یک نقشه راه میان دو کشور است و به 
جهت آنکه این سند به مباحث روز نمی پردازد، به 
دنبال تعریف یک سند راهبردی بلندمدت میان 

ایران و چین هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت 
خارجه برای گسترش روابط با کشورهای مختلف 
بیان کرد: تالش شــده سیاســت خارجی ایران 
متوازن باشد. در هفته دولت امسال یک مطلب 
مبســوطی به صورت گراف و نقشه در روزنامه 
ایران منتشر و با آمار و ارقام گفته شده چند سفر 
به اروپا، آفریقا و آسیا و... انجام شده است. در این 
گزارش همچنین کشورهای هدف و میزان روابط 

تجاری مشخص شده است.  
   مسئولیت دولت عراق

 در ماجرای ترور سردار سلیمانی 
خطیب زاده درباره فرایند پیگیری پرونده ترور 
سردار سلیمانی توسط عراق عنوان کرد: همانطور 
که عادل عبدالمهدی گفته است، سردار سلیمانی 
مهمــان دولت عراق بــوده و در خاک عراق این 
حمله انجام شده اســت. مسئولیت دولت عراق 
کامال روشن اســت. با دوســتان عراقی زیادی 
صحبت می کنــم و این حــس را در رفتار آنها 
می بینیم که رفتار آمریکا با آنها به عنوان کشور 

اشغال شده است، آنها را اذیت می کند.  
وی با تاکید بر اینکه اخــراج آمریکا از عراق 
ســند تاریخی و غرور ملت عــراق و صدای ناب 
و خالص عراقی ها اســت، گفت: دیدید یک شرم 
بــزرگ دیگر اتفاق افتاد و یکــی از نقاط تیره و 
تاریک حضور آمریکا در عراق رقم خورد. ترامپ 
بی شرمانه چند نفر از قاتالنی که در عراق کودکان 
بیگناه و مردم را کشته بودند، مورد عفو قرار داد.

این دیپلمات ارشــد با تاکیــد بر اینکه اینها 
خنده های تلخی برای منطقه و حقوق بشر است، 
اظهار داشت: فکر نمی کنم کسی بتواند در غرب 
در ادعای حقوق بشری سر بلند کند. دولت عراق 
بیش از پیش به مسئولیت خود عمل خواهد کرد. 
عامالن، آمران و معاونین چه در داخل و چه در 
خارج از عراق باید به پیشگاه عدالت حاضر شده و 
مجازات شوند. ما اجازه بی کیفر بودن این مسئله 

را نمی دهیم.  
خطیب زاده درباره ســفر هیــأت عراقی به 
ایــران و آوردن نامه ای درباره حشــد الشــعبی 
تصریح کرد: این سفر به دعوت ایران انجام شد. 
درباره گمانه زنی های رســانه ای تعجب می کنم. 

رایزنی هایی با دوســتان در عراق داشــتیم و به 
دعوت ما آمدند و آخرین موضوعات مورد رایزنی 

قرار گرفته است.
 برای هر سناریویی پاسخ آماده داریم

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه آیــا پیش بینی می کنید 
دولــت ترامپ در روزهای باقیمانده اقدام نظامی 
علیه ایران انجام دهد؟ گفت: پیش بینی نه کار 
سیاستمداران اســت، نه دیپلمات ها و حتی کار 
محققان هم نیســت. اما ما به عنوان یک دولت 
برای هر ســناریویی آمادگی داریــم و به همه 
ســناریوها فکر می کنیم و برای هر سناریویی، 
پاســخ آماده داریم. امیدواریم ایشــان دست از 
تنش آفرینــی در آخرین روزهــای خود در کاخ 
سفید دســت بردارند و میراث بدتری از خود به 

جای نگذارند.  
وی در پاســخ به سوال درخصوص مشکالت 
عدم پیوستن ایران به FATF برای خرید واکسن 
کرونا اظهار کرد: درباره واکسن وزارت بهداشت 
باید با جزییات پاسخ دهد. تا جایی که به وزارت 
امــور خارجه مربوط اســت، هیچ درخواســتی 
بی پاسخ نمانده است. در سفر وزیر امور خارجه به 
آمریکای التین موضوع پیگیری شد و به جاهای 

خوبی رسیده است.  
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه وزارت بهداشت 
دو مسیر مستقل را برای خرید واکسن طی کرده 
اســت، یادآور شد: بخشی از کار به بخش دولتی 
و بخشــی به بخش خصوصی واگذار شده است. 
بانک مرکزی باید پاســخ دهد که آیا نبودن در 
FATF ضروری و قطعی اســت یا خیر و البته 

بانک مرکزی پاسخ آن را داده است.  
به گفتــه خطیب زاده، اینکه بخش خصوصی 
نتواند دارو یا چیز دیگری را بخرد، به خاطر اینکه 
عضو برخی اســتانداردهای بین المللی نیستیم، 
پوشیده نیست. درباره واکسن کرونا باید از بانک 
مرکزی و وزارت بهداشــت بپرســید و از مسیر 
متفاوتی تامین ارز می شــود و برخی کشــورها 
مجوزهای خاص را از برخی نهادهای آمریکایی 
گرفتند، هرچنــد که ما این مســیرها را قبول 
نداریم. وی در عین حال گفت: FATF را باید در 
فضای حقوقی و فنی بررسی کرد و از موضوعات 
احساسی، حزبی و جریانات سیاسی فاصله گرفت 
چون آنچه به منافع ملی ایران برمی گردد، باید در 

بستر غیر حزبی بررسی شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

ایران برای هر سناریویی آمادگی دارد
همه می دانند عبور از خط قرمزهای ایران چه ریسکی دارد

معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه به مناسبت اولین سالگرد شهید 
حاج قاسم سلیمانی یادداشتی در قالب گزارشی از فعالیت های وزارت امورخارجه در 
یکسال اخیر نوشته و آن را تقدیم به این شهید بزرگوار و دوستداران وی کرده است.

به گزارش ایسنا، در یادداشت »محسن بهاروند«  درباره فعالیت های یکسال اخیر 
وزارت امور خارجه پس از شهادت سردار سلیمانی می خوانیم:

هیچگاه فراموش نمی کنم که وقتی تقریبا هر سه شنبه ساعت هفت و نیم صبح 
برای شرکت در جلسه راهبردی روابط خارجی به دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور 
خارجه می رفتم، شهید سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی را  می دیدم که با بدرقه 
دکتر ظریف از اطاق مالقات خارج می شــد و از روبرو می آمد، ســالم و احوالپرسی 
می کرد و آرام از ساختمانی که اکنون بنام او مفتخر شده است، خارج می شد. روال 
این بود که سردار شهیدمان سه شنبه ها ساعت ۶ صبح به دفتر مطالعات می آمد و تا 

هفت و نیم با دکتر ظریف جلسه هماهنگی داشت.
یک نظامی بلند پایه که با ســاده ترین لبــاس غیر نظامی و چهره ای که گویی 
چیزی جز تواضع و مهربانی در او نیست، بی ادعا در حاشیه پیاده رو قدم برمی داشت؛ 
گویی نگران بود که در این معبر کوچک راه کســی را ســد کرده باشد. حاج قاسم 
را از زمانی که جوان بودم از دور می شــناختم. وقتی به ســمینار سفرا می آمد و در 
جلسات توجیهی شرکت می کرد. جلسات او طرفداران زیادی داشت، مسائل منطقه 
ما را با مهارت تحلیل می کرد. او در آن دوران هنوز به مرز ســالخوردگی نرســیده 
بود. تحلیلهای او و چهره جذاب و زیبایش و لحن قاطعی که داشــت همه ابزارها را 
فراهم می کرد تا فضای جلسات را در سیطره خود بگیرد و بر فضای سنگین جلسات 

مقتدرانه مسلط باشد.
اکنون تقریبا یک سال از شبی می گذرد که در انتهای آن، خبری بر روی سایت ها 
منتشر شد که احتماال حاج قاسم ترور شده است. نتوانستم بخوابم. با امید به اینکه 
این خبر جعلی باشد تا صبح سراسیمه همه سایتها را به هر زبانی که می دانستم زیر 
و رو کردم. ســحرگاه تماس گرفتند که ۷ صبح در دفتر وزیر حاضر باشــم، پیراهن 
ســیاهم را پوشیدم و رفتم. وقتی در دفتر وزیر حاضر شدم مدیران ارشد وزارت امور 

خارجه با لباس عزا و چهره هایی غمناک گرد آمده بودند.
دکتر ظریف تقسیم وظایف کردند و همه را موظف کردند که هر کدام در بخش 
خود تالش نمایند تا ابعاد این جنایت برای جهانیان روشــن گردد و نگذاریم خون 
شــهید توســط مســتکبرین زمان پایمال گردد. اکنون در یک سالگی آن جنایت 
تروریســتی به حاج قاســم و مردمی که در ایران و عراق حاج قاســم و ابو مهدی 
المهندس و همراهان وفادار، آنها را چنین باشکوه تا خانه ابدی خود مشایعت کردند 
تا آنجا که اصل محرمانگی اجازه می دهد گزارش می کنم.هدف دســتگاه دیپلماسی 

این بود که:
- خون شهید حاج قاسم و یارانش پایمال نگردد و در میان سیل اخباری که هر 
ثانیه منتشر می شود و هیچ واقعه ای بیش از چند دقیقه در مقابل آن توان مقاومت 

ندارد، به فراموشی سپرده نشود.
- دســتگاه عظیم تبلیغات مستکبرین و غولهای رسانه ای از ما پیشی نگرفته و 

جای قربانی و جنایتکار و ظالم و مظلوم با هم عوض نشود.
- ماهیت تروریستی بودن این جرم بر جهانیان آشکار شود.

- خدمات و جانفشانی های قاسم سلیمانی و یاران او در مبارزه با تروریسم و افراط 
گرایی در منطقه غرب آسیا بر جهانیان آشکار گردد.

-  نقاب از چهره خشونت گرا، تروریست و افراطی دولت آمریکا برداشته شود.
- جنایت دولت آمریکا توسط دولتها و ملتهای آزاده جهان محکوم گردد.

- مسئولیت دولت آمریکا در ارتکاب به ترورهای هدفمند و پهپادی تبیین گردد.
- مسئولیت کیفری آمرین، معاونین و مباشرین این جنایت روشن گردد.

- درخواست برای سپردن جنایتکاران به دست عدالت سازماندهی و دائمی گردد.
برای دســتیابی به این اهداف دهها نشست مشــترک با نهادهای قضایی و غیر 
قضایی داخلی کشــور برگزار شد تا فعالیت های خارجی دیپلماسی در هماهنگی با 

مرتبطین داخلی و در امتداد آن به پیش رانده شود.
وزارت امور خارجه پس از تقســیم وظایف داخلی و در راستای ایفای نقش ذاتی 

خود، از همان روز اول ارتکاب این جنایت اقدامات خود را شروع نمود.
* آقــای دکتر ظریف بعنوان وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ۱۲ بار 
موضع علنی گرفته و در سطح بین المللی  منتشر نموده اند و در صدها مورد بخش 
مهمی از مذاکرات، دیدارها و گفتگوهای تلفنی ایشــان با همتایان خود و روســای 

سازمانهای بین المللی به موضوع ترور شهید حاج قاسم اختصاص یافته است.
* ۵ فقره یادداشت سیاسی و حقوقی نزد شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر 

کل آن سازمان ثبت و بعنوان سند سازمان ملل منتشر شده است.
* نمایندگیهای جمهوری اســالمی ایران نزد ســازمان ملل متحد و سازمانهای 
منطقه ای در نیویورک، ژنو، وین، پکن )شــانگهای( بیش از ۱۰۰ بار با مسئولین و 
روسای این سازمانها مذاکره کردند. با ارائه اطالعات مستند به نماینده ویژه سازمان 

ملل، باعث شــدند که در گزارشی مستقل و بیطرفانه ترور او را غیر قانونی و عملی 
خالف حقوق بشر اعالم نماید.

* نمایندگی های سیاسی دوجانبه کشــور ما نیز ۷۵۰ بار به مقامات کشورهای 
متوقف فیه مالقات و رایزنی نمودند.

* ۱۰ نمایندگی ما در خارج از کشور در سطح روسای کشورهای مربوطه مالقات 
کردند.

* ۴۰ مالقات در سطح وزرا و قائم مقام وزرا صورت گرفت.
*۳۰ مورد مالقات و رایزنی در سطح معاون وزیر صورت گرفت.

*۵۵۰ مالقات و رایزنی نیز با مقامات کشوری، لشگری و پارلمانی و حزبی انجام 
شده است.

*  ۱۴۰ نمایندگــی جمهوری اســالمی ایــران در خارج از کشــور، پرچم های 
کشورمان را به نشانه عزا نیمه افراشته کرده و دفتر یادبود شهید حاج قاسم سلیمانی 
را گشودند تا هزاران نفر در سطحی که فرصت یافتند، همدردی خود را با ملت ایران 

از این طریق اعالم نمایند.
* نمایندگیهای ما ۲۰۰ مراســم یادبود با شــرکت مردم و مسئولین کشورهای 

خارجی برگزار کردند، این در حالی بود که پاندمی کرونا آنها را محدود کرده بود.
*۸۰۰ مقالــه و مطلب در فضای واقعــی و مجازی برای آگاهی افکار عمومی در 

خارج از کشور منتشر شده است.
* ۸۰ یادداشت رسمی و دیپلماتیک برای مقامات کشورها ارسال شده است.

 * ۱۰ یادداشــت رسمی برای درخواست همکاری قضایی به کشورهای خارجی 
ارسال شده است.

* ۱۵۰ مصاحبه تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی توسط نمایندگان و سفرای ما 
در خارج انجام شده است.

همانطور که تشییع این فرماندهان ایثارگر و بی ادعا توسط دو ملت ایران و عراق 
کم نظیر و حتی بی نظیر بود، فعالیت های نمایندگیهای کشورمان در خارج از کشور 
نیز کم نظیر بود، بطوریکه می توانم ادعا کنم که ترور کمتر فرمانده نظامی در جهان 
تا این حد تاثیر جهانی و بین المللی برجای گذاشته است. آنچه گفتم کمترین کاری 
اســت که ما دیپلماتها تاکنون توانسته ایم بعنوان قدردانی از خدمات سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی انجام دهیم. بخاطر جانفشانی ها و تالشهای شبانه روزی 
او و همــراه او بود که من و امثال من بعنوان دیپلمات بتوانیم  این دوگانه ظریف - 
ســلیمانی را بکار گیریم، سینه سپر کرده، گردن برفرازیم تا اقتدار و هیمنه ایران را 
به منافع ملی ترجمه نماییم. دیپلماتی که پشتش خالی است سخنش توخالی است 

و راه بجایی نخواهد برد.
موضوع ترور شهید حاج قاسم هنوز از اولویتهای وزارت امور خارجه است. کارهای 
زیادی مانده است که باید انجام شود. فعالیتهای بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. 
زمان مهم نیست. هر چقدر هم زمان بگذرد ما از خواسته خود برای سپردن آمرین، 
معاونین و مباشرین این جنایت بدســت عدالت نخواهیم گذشت. سردار سلیمانی 
مســلح نبود. او بــرای تهدید امنیت دیگران به عراق نرفته بــود. او حامل یک پیام 
سیاسی در راستای ایجاد صلح بود. او با کسی رو در رو نشد بلکه در تاریکی شب، از 

پشت سر و از آسمان بدون هیچ هشداری و دزدانه به او شلیک کردند.
اکنون همه جهــان آمرین این جنایت را می شناســند. ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا خود بارها اعتراف نموده است که او و اعضای تیم امنیت ملی دولت آمریکا 
در جلســه ای با شــرکت وزیر امور خارجه، رییس ستاد مشترک، رییس سازمان 
ســیا و مشــاور امنیت ملی تصمیم به ارتکاب این جنایت گرفته اند. اندک زمانی 
مانده است که آنها از برج عاجی که در آن نشسته اند بیرون انداخته شوند و دیگر 

نمی توانند برای فرار از مجازات به مباحث حقوقی مثل مصونیت متوسل شوند.
مباشــرین را هم تا حدودی می شناســیم. فرماندهــان و خلبانان پایگاههای 
آمریکایی را تا حدودی می توان نام برد. با دولت همسایه و دوست، عراق در حال 
همکاری هســتیم تا معاونین جرم و کســانی را که در خاک عراق حضور داشته 
اند و به ارتکاب این جنایت کمک کرده اند شناســایی و بدست عدالت بسپاریم. 
پرونده این افراد در قوه قضائیه کشــورمان در حال رســیدگی و ان شااهلل بزودی 
کیفر خواست مستدل و مستند در مورد این جنایت صادر خواهد شد تا بر اساس 
آن دور تازه ای از فعالیتها را آغاز کنیم. ما از همه کشورها و سازمانهای مردم نهاد 
جهان و حتی از انســانهای آزاده داخل آمریکا در خواست می کنیم کمک کنند تا 
بتوانیم جنایتکاران به دســت عدالت سپرده و مجازات کنیم. ما بی کیفری را رد 
می کنیــم و از جامعه جهانی میخواهیم همکاری نمایند تا این مجرمین در مقابل 

دادگاه حاضر شوند.
عالوه بر این افراد، کشور آمریکا در مقابل جنایت سردمداران خود مسئولیت دارد. 
دولت آمریکا باید به ماهیت مجرمانه و جنایتکارانه عمل رئیس جمهور خود اعتراف 

کند و از مردم ایران و عراق بخاطر این جنایت طلب بخشش و عذرخواهی نماید.
من در این گزارش به دو موضوع بدلیل محذوراتی که وجود دارد، اشــاره نکرده 

ام. اول اموری که بصورت محرمانه انجام می شود که مجاز به افشای آن نیستم. دوم 
اقداماتی اســت که توسط برادران و خواهران ما در ســایر بخش های کشور اعم از 
قضایی، امنیتی و اطالعاتی، لشگری و کشوری انجام شده است که صالحیت تشریح 

آن را ندارم.
باری، شــاید برای اذهان مادی عجیب باشد، ولی حاج قاسم سلیمانی به آرزوی 
دیرینه خود که شهادت بود، رسید. دشمنان ما شادمان نباشند شهادت آرزوی مردان 
خدا است. اگر پهلوانی از ایران ناجوانمردانه از اسب افتاده است هزاران پهلوان دیگر 
پرچم او را در دست گرفته و راه او را ادامه خواهند. وزارت امورخارجه نیز تا آنجا که 

توان خواهد داشت برای او همراهانش و یارانش اقدامات خود را ادامه خواهد داد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

محسن بهاروند - معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه

گزارشی از تالش یکسال اخیر وزارت خارجه

ظریف رسم رفاقت را به جا آورد

شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات)پروژه حفاري يك حلقه چاه آب  ناحيه صنعتي 
آئين�ه ورزان( به ش�ماره )2099001051000055( را از طريق س�امانه ت�داركات الكترونيكي دولت ب�ه پيمانكار واجد 
صالحيت و داراي گواهينامه هاي صالحيت  پايه 5 رش�ته اكتش�افات زميني  از سازمان برنامه و بودجه كشور وداراي 
گواهينام�ه تايي�د صالحيت ايمني ام�ور پيمانكاري از وزارت تع�اون، كار و رفاه اجتماعي واگ�ذار نمايد.كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت )س�تاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در س�ايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت ش�ركت 

در مناقصه محقق سازند . 
- مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهرست بهاي سال 1399 :) 7/412/950/320  ريال  (

-   مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ) 370/647/516 ريال (
- مح�ل پ�روژه : شهرس�تان دماوند ، بعد از گيالون�د ، كيلومتر 7 جاده كيالن ،  ناحيه صنعت�ي آئينه ورزان    تلفن :  

76300702-5
-  تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ   07 /  10 /1399 مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  07 / 10 /1399 الي ساعت 16 تاريخ   17 /1399/10 
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت  16  تاريخ   1399/11/01  

- پاك�ت ال�ف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايس�ت عالوه بر بارگ�ذاري ، به صورت فيزيكي تا س�اعت 14 تاريخ   
1399/11/01 در دبيرخانه شركت ثبت و تحويل داده شود .

- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11  تاريخ    1399/11/04
-   محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران 

- اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : 
نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پالك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 021-88761038 

http://iets.mporg.ir:و پايگاه ملي اطالع رساني  www.tehraniec.ir
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت نام 

               88969737 :

م.الف:3101                                                                                                 شركت شهركهاي صنعتي تهران

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 52 -99

پروژه حفاري يك حلقه چاه آب  ناحيه صنعتي آئينه ورزان


