
5 شنبه  6 مرداد 1397  شماره 4801  دیپلمـاسی

 حمله لفظی وزیر کشور لبنان به ایران
و حزب اهلل 
وزیر کش��ور دولت پیش��برد امور لبنان که عضو 
جریان سیاسی مورد حمایت عربستان است، سیاست 
ایران را تنش زا خواند و حزب اهلل را بخش اجرایی این 

سیاست دانست.
»نه��اد المش��نوق« در گفت وگوی��ی ب��ا روزنامه 
»الشرق االوس��ط« در پاسخ به این س��وال که نظرش 
درب��اره نامه »خال��د الیمان��ی« وزیر خارج��ه دولت 
مس��تعفی یمن به همتای لبنانی »جبران باس��یل« و 
ش��کایت از حزب اهلل در نامه مذکور چیست، ادعا کرد: 
پ��س از این هم��ه تحوالت بین الملل��ی، دیگر صحیح 
نیس��ت که حزب اهلل بخش اجرایی سیاس��ت ایران در 
منطقه باش��د و پیش بینی نمی ش��ود که قطعنامه ای 

علیه این جنبش صادر شود.
وی اتهام ه��ای قبل��ی برخی کش��ورهای غربی و 
عرب��ی علیه ح��زب اهلل را تکرار کرد و مدعی ش��د که 
ح��زب اهلل در نیجریه نیرو آموزش می دهد و اس��لحه 

ذخیره می کند.  فارس

درخواست ترامپ از پوتین 
طب��ق گزارش »تایم��ز«، رئیس جمهور آمریکا در 
فنالن��د به همت��ای روس گفت، تا زمان��ی که ایران از 
س��وریه خارج نش��ود، او نظامی��ان آمریکایی را از این 

کشور خارج نخواهد کرد.
ترام��پ در صحبت ب��ا پوتی��ن در فنالند، خروج 
نظامیان آمریکایی از س��وریه را به خروج ایران از این 
کش��ور منوط کرد. ای��ن منابع مدعی ش��دند: ترامپ 
خواستار کمک روسیه )به آمریکا( برای مقابله با نفوذ 
ای��ران در س��وریه از طریق دور نگهداش��تن نیروهای 

ایرانی شده بود.  ایسنا

اخبار

هرگز به ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای نخواهیم داد
وزی��ر امور خارجه آمریکا در کنگره گفت: هرگز به ایران اجازه دس��تیابی به 

سالح هسته ای داده نخواهد شد.
"مای��ک پامپئو" گفت: در مورد ایران، رئیس جمه��وری ترامپ گفته بود که 
'ایران همان کش��وری نیس��ت که پنج ماه پیش بود.' این به این دلیل اس��ت که 

کمپین فش��ارهای مالی ما، خروج ما از توافق هس��ته ای و پشتیبانی کامل ما از 
مردم ایران که در سخنرانی یکشنبه بیان کردم، تاثیر دارند.

وی اضاف��ه کرد: مش��کل اقتصادی بزرگ��ی در داخل ایران وجود دارد که س��اختار 
اقتصادی آن به سادگی کار نمی کند.

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: حمایت از اس��د و نیروهای حزب اهلل در س��وریه بسیار 
گران است و من فکر می کنم که مردم ایران شروع کرده اند به دیدن چیزی که خواست 

آنها نیست.   باشگاه خبرنگاران

دیپلمات 
اقلیت های مذهبی در ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند

معاون رئیس جمهوری آمریکا در س��خنانی ضد ایرانی مدعی شد؛ اقلیت های 
دینی در ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند.

"مایک پنس" در س��خنان خود مدعی ش��د: م��ردم ای��ران از آزادی کمی 
بهره مند هس��تند ... و آزادی مذهب کمتر از همه. مسیحیان، یهودیان، سنی ها، 

بهایی ها و دیگر گروه های اقلیت های مذهبی از حقوق اولیه ای که ش��یعیان از آن 
بهره مند هستند، محروم شده اند.  

پیشتر نیز مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در محل وزارت امور 
خارجه این کشور مدعی شد که چین و ایران جاهایی هستند که آزادی های مذهبی در 
آنجا با چالش هایی مواجه است.اظهارات ضد ایرانی معاون رییس جمهور آمریکا در حالی 
مطرح می ش��ود که در آمریکا بیش��ترین چالش درخصوص رفتارهای نژادپرستانه وجود 
دارد و این کشور بیشترین نقض حقوق بشر را علیه مردمش اعمال می کند. تسنیم

در حاشیه 
امیدواریم فشارهای آمریکا منجر به توافق با ایران شود

وزیر مش��اور امور خارجه امارات متحده عربی ابراز امیدواری کرد، فشارهای 
آمریکا بر ایران منجر به توافقی فراگیرتر از توافق هسته ای شود.

"ان��ور قرقاش" ضمن ابراز نگرانی از اختالف نظر بین آمریکا و اروپا در مورد 
ایران مدعی ش��د، حمله حوثیها )انصاراهلل( به نفتکش س��عودی در دریای سرخ 

بی سابقه بوده و نتایج آن از مرزهای منطقه فراتر می رود.
وی که در یک کنفرانس در لندن صحبت می کرد، در ادامه ادعاهای خود گفت، 

حمله به دو نفتکش س��عودی دلیل دیگری برای اهمیت پایان دادن انقالب حوثی ها در 
یمن است و آزادی بندر حدیده می تواند نبرد را کوتاه کند.

وی در ادم��ه گزافه گویی خ��ود اقدامات انصاراهلل را ادامه سیاس��ت ایران در منطقه 
برش��مرده و خواس��تار پایان آن ش��د و گفته بود از بین بردن این گروه موجب بازگشت 

ثبات به یمن و مناطق اطراف آن خواهد شد.  مهر

معادله 

 آگهي به استناد ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1392 به 
علت مجهول المكان بودن متهم بدينوسيله اعالم ميگردد كه باتوجه به اينكه در 
پرونده كالسه960311 اين شعبه بازپرسي اتهام آقاي سعيد اكبري ناصري 
فرزند محسن با موضوع كالهبرداري و جعل عنوان طي شكايت اداره تعاون 
و كار و رفاه اجتماعي استان تهران در حال رسيدگي مي باشد مراتب طي يك 
نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي به اين 
شعبه مراجعه نمايند در صورت عدم حضور متهم ظرف مهلت مقرر تصميم 

قانوني اتخاذ خواهد شد. 
 44173/م الف     بازپرس شعبه 14 دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 5 تهران 

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادسرا)  در پرونده كالسه 970494 اين 
قرار گرفته است  تعقيب  انفاق تحت  اتهام ترك  به  بيات  آقاي شروين  شعبه 
آئين  قانون  ماده 174  اجراي  در  و  متهم  بودن  المكان  مجهول  به  عنايت  با 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به نامبرده ابالغ ميگردد 
تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در 
اين شعبه بازپرسي حاضر گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
  44174/م الف     بازپرس شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 5 تهران 

دادگاههاي  دادرسي  آئين  قانون   174 ماده  استناد  به  متهم   احضار  آگهي   
عمومي و انقالب در امور كيفري به علت مجهول المكان بودن بدينوسيله به 
متهم آقاي نقي پوراكبري فومني فرزند فرامرز اعالم ميگردد كه شاكي آقاي 
مسعود پورنجيب فرزند كريم عليه نامبرده به اتهام توهين از طريق پيامك و 
مزاحمت تلفني شكايت نموده و پرونده به كالسه2ب/970322 در شعبه دوم 
باشد مراتب طي يك  تهران مطرح رسيدگي مي  ناحيه5  بازپرسي دادسراي 
نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي 
جهت دفاع از اتهام انتسابي به اين شعبه مراجعه نمايند نتيجه عدم حضور 

اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود. 
تهران   5 ناحيه  دادسراي  دوم  شعبه  بازپرس  الف      44175/م    

دادگاههاي  دادرسي  آئين  قانون   174 ماده  استناد  به  متهم   احضار  آگهي 
عمومي و انقالب در امور كيفري به علت مجهول المكان بودن بدينوسيله به 
متهم آقاي علي بنيادي اعالم ميگردد كه شاكي آقاي حميدرضا شاه آبادي 
فرزند علي با وكالت آقاي مهدي خوش مهر عليه نامبرده به اتهام خيانت در 
امانت شكايت نموده و پرونده به كالسه 2ب/961472 در شعبه دوم بازپرسي 
در  نوبت  يك  مراتب طي  باشد  تهران مطرح رسيدگي مي  ناحيه5  دادسراي 
روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي جهت دفاع 
از اتهام انتسابي به اين شعبه مراجعه نمايند نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم 

قانوني خواهد بود. 
تهران   5 ناحيه  دادسراي  دوم  شعبه  بازپرس  الف      44176/م    

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي درخصوص اتهام آقايان 1- حميدرضا علي مددي 
الدين  امانت موضوع شكايت سهام  در  خيانت  بر  داير  فرش چي  2-فرزين 
اين  به  رسيدگي  جهت  صادره  كيفرخواست  موجب  به  كه  غفاري  آردغاني 
شعبه ارجاع وبه كالسه بايگاني 960542 در اين شعبه ثبت گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون آئين دادرسي 
كيفري وقت دادگاه يك نوبت براي تاريخ 1397/6/24 ساعت10 در روزنامه 

هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد. 
تهران  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1138  دفتر  الف      44177/م   

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي به خانم جميله شاهواري فرزند عباسعلي با صدور 
كيفرخواست به اتهام توهين مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980283001117 شعبه1170 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي 
قدس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/13 ساعت9صبح تعيين كه 
دادرسي  آئين  قانون  مادتين 180-115  دادگاه طبق موضوع  حسب دستور 
كيفري به علت مجهول المكان بودن متهم  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 44168/م الف    دفتر شعبه1170 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به آقاي احمد احمدي فرزند با صدور كيفرخواست 
به اتهام تخريب عمدي و ورود غيرمجاز به ملك شاكي مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980245600403 شعبه1170 دادگاه 
كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/12 
ساعت9:30 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع مادتين 115-
180 قانون آئين دادرسي كيفري به علت مجهول المكان بودن متهم  مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 44169/م الف    دفتر شعبه1170 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران

با صدور  فرزند صالح  اسماعيلي  رضا  آقاي  به  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
كيفرخواست به اتهام سرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980246300219 شعبه1170 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي 
قدس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/12 ساعت9صبح تعيين كه 
دادرسي  آئين  قانون  مادتين 180-115  دادگاه طبق موضوع  حسب دستور 
كيفري به علت مجهول المكان بودن متهم  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 44170/م الف    دفتر شعبه1170 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي به آقاي محمدرضا مسرور فرزند منصور مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982156300188 
وقت  و  ثبت  تهران  قدس  قضايي  مجتمع  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1161 
دادگاه  تعيين كه حسب دستور  1397/6/14 ساعت9صبح  رسيدگي مورخ 
طبق موضوع ماده 433 قانون آئين دادرسي كيفري به علت مجهول المكان 
جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن 
انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  خواندهظرف  تا  مي گردد  آگهي  كثيرالنتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد. 
 44171/م الف    دفتر شعبه1161 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران

بازپرسي   12 شعبه   960645 كالسه  پرونده  درخصوص  احتراما  آگهي    
دادسراي ناحيه 5 تهران  اقاي داود غفاري به اتهام ايراد صدمه بدني عمدي 
موضوع شكايت خانم نداسقاي سليمي تحت تعقيب كيفري قرار دارد با عنايت 
به مجهول المكان بودن متهم به ايشان ابالغ ميگردد ظرف مهلت يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهي احضار در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت دفاع 
از اتهام انتسابي به اين شعبه مراجعه نمايند نتيجه عدم حضور جلب و اتخاذ 

تصميم قانوني خواهد بود. 
بازپرسي  شعبه  بازپرس  الف      44172/م    
تهران   5 ناحيه  دادسراي  بازپرسي   12 شعبه 

كيفري  دادگاه  شعبه1170   9609982155900239 كالسه  پرونده  دادنامه 
شماره  نهايي  تصميم  سابق)  جزايي   1170) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو 
9709972181000658  شاكي: آقاي سيد محمود مشفقي زاده فرزند سيد مجتبي 
به نشاني استان تهران تهرانسر شهرك پاسداران خ طالبي پ16 ط سوم متهم: 
رضا اسالمي به نشانى مجهول المكان  اتهام ها: تهديد و توهين به اشخاص 
عادي  راى دادگاه  درخصوص اتهامات آقاي رضا اسالمي داير بر توهين و تهديد 
دادگاه با عنايت به شكايت شاكي شهادت شهود گزارش مرجع انتظامي و اينكه 
متهم دفاعي به عمل نياورده است بنابراين اتهامات انتسابي را نسبت به ايشان 
محرز و مسلم دانسته با استناد به مادتين608 و 669 قانون مجازات اسالمي 
مصوب سال1375 وي را از بابت هريك از اتهامات مذكور به تحمل74 ضربه 
شالق محكوم مي نمايد واعالم مي دارد كه راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و متعاقب آن نيز ظرف 20 روز قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44182/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1170  دادگاه كيفري 2 تهران

كيفري  دادگاه  شعبه1172   9509980283701572 كالسه  پرونده  دادنامه 
نهايي شماره  (1172 جزايي سابق) تصميم  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
به  محمدحسن  فرزند  عزيزي  وحيد  آقاي  شاكي:    9709972181200408
نشاني تهران خ گاندي كوچه5 پ9 واحد5  متهم: آقاي محمدصادق هاشمي 
پ10  شرقي  پرستو  كوچه  فالحت  خ  ستاري  خ  تهران  نشاني  به  هشتجي 
كالسه  پرونده  تهديد  و  توهين  و  افترا  و  حق  از  ممانعت  ها:  اتهام  واحد12 
قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1172   9509980283701572
  9709972181200408 شماره  نهايي  تصميم  سابق)  جزايي   1172) تهران 
شاكي: آقاي وحيد عزيزي فرزند محمدحسن به نشاني تهران خ گاندي كوچه5 
خ  تهران  نشاني  به  هشتجي  هاشمي  محمدصادق  آقاي  متهم:  واحد5   پ9 
ستاري خ فالحت كوچه پرستو شرقي پ10 واحد12 اتهام ها: ممانعت از حق 
و افترا و توهين و تهديد گردشكار دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم وبه شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
خيراله  فرزند  هاشمي هشتجي  محمدصادق  اتهام  درخصوص  دادگاه  راى   
متولد1337بازنشسته داير بر افترا و توهين و تهديد و ممانعت از حق موضوع 
كيفرخواست دادسراي ناحيه 5 تهران با عنايت بر اوراق پرونده صرف نظر 
از عدم پيگيري شاكي ادله كافي براي اثبات بزهكاري متهم وجود ندارد لذا به 
استناد ماده 4 قانون آئين دادرسي كيفري حكم بر برائت وي صادر مي شود 
راى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رسيدگي 

در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 44183/م الف                           دفتر  دادرس شعبه 1172  دادگاه كيفري 2 تهران

دادنامه پرونده كالسه 9609980295800387 شعبه1138 دادگاه كيفري دو 
شماره  نهايي  تصميم  سابق)  جزايي   1152) تهران  مطهري  قضايى  مجتمع 
970997214500447  شاكي: مهدي جاللي فرد فرزند غالمحسين به نشاني 
تهران خ توليد دارو خ يادگار پ15 متهم: رويا حمدي ثمري به نشانى تهران 
راى  عادي  اشخاص  به  توهين  اتهام:  پ5   پنداريار  خ  ياس  بلوار  تهرانسر 
دادگاه درخصوص اتهام خانم رويا حمدي ثمري فاقد ساير مشخصات داير 
بر توهين از طريق ارسال پيامك موضوع شكايت اقاي مهدي جاللي با توجه 
به محتويات پرونده شكايت شاكي اظهارات شاهد معرفي شده استخراج پيامك 
هاي توهين آميز عدم حضور متهمه جهت دفاع از اتهام وارده مجرميت نامبرده 
بنظر دادگاه محرز است دادگاه به استناد ماده608 از قانون تعزيرات مشاراليها 

را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بنفع دولت محكوم مي نمايد. 
 راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

دادگاه مى باشد. 
 44184/م الف                           دفتر  رئيس شعبه 1138  دادگاه كيفري 2 تهران

آگهى تغييرات شركت پيشتازان صنعت فوالد كوير سهامى خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14004130058 ملى  شناسه  و   486992 ثبت 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,12,25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شركت به استان سمنان- شهرستان سمنان – بخش مركزى – شهر سمنان 
طبقه   278 پالك   – يازدهم  خيابان   -  (12 (فرعى  جمهورى-كوچه  بلوار   -
چهارم – واحد 4 با كد پستى 3519768455 انتقال يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق نيز اصالح ميگردد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (212020)

اينكه در پرونده كالسه 970276 سيد محمد هاشمي  آگهي  احترامًا نظر به 
مجاوري حسب شكايت خانم راضيه احمدي دراسله متهم به ترك انفاق مي 
باشد در راستاي اعمال ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري اين آگهي يك 
نوبت ابالغ مي گردد تا متهم جهت شركت در جلسه رسيدگي و دفاع و اخذ 
آخرين دفاع مورخه 1397/6/20 ساعت 9 صبح در اين دادگاه واقع در شهر 
جلب  عدم حضور  در صورت  و  گردد  وكيل حاضر  داشتن  با حق  رودهن 

خواهد شد. 
رودهن بخش  دو  كيفري  دادگاه   101 شعبه  دفتر  الف     44166/م   

 آگهي دستور فرمائيد وفق ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري به متهم مسلم 
مالحاجي زاده فرزند اسماعيل به اتهام تخريب ابالغ مي گردد ظرف مدت يك 
ماه پس از انتشار آگهي جهت رسيدگي به پرونده مطروحه به كالسه960013 
به شعبه11 دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهر ري مراجعه نمايند بديهي 
است در صورت عدم مراجعه پرونده به صورت غيابي رسيدگي خواهد شد. 

دادياري   11 شعبه  داديار  الف      44167/م   
ري  شهر  شهرستان  انقالب  و  عمومي  دادسراي 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي درخصوص اتهام آقاي محمدرضا 
جودت بياباني فرزند رسول داير بر سرقت گوشي تلفن همراه 
موضوع شكايت آقاي علي عصاري كه به موجب كيفرخواست 
صادره جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كالسه بايگاني 
با توجه به مجهول  اين شعبه ثبت گرديده است  970209 در 
المكان بودن متهم در راستاي ماده 344 قانون آئين دادرسي 
كيفري وقت دادگاه يك نوبت براي تاريخ 1397/7/7 ساعت9 در 

روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد. 
تهران  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1138  دفتر  الف      44178/م   

آگهي ابالغ وقت رسيدگي درخصوص اتهام آقاي منوچهر روزبهاني فرزند 
قدرت اله داير بر سرقت مستوجب تعزير (گوشي تلفن همراه) كه به موجب 
كيفرخواست صادره جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كالسه بايگاني 
970182 در اين شعبه ثبت گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن متهم 
در راستاي ماده 344 قانون آئين دادرسي كيفري وقت دادگاه يك نوبت براي 

تاريخ 1397/7/7 ساعت10 در روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد. 
تهران  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1138  دفتر  الف      44179/م   

آگهي ابالغ وقت رسيدگي درخصوص اتهام خانم جنان كاظم فرزند محمد داير 
بر سرقت گوشي تلفن همراه موضوع شكايت آقاي حميد نوري كه به موجب 
كيفرخواست صادره جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع وبه كالسه بايگاني 
970210 در اين شعبه ثبت گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن متهم 
در راستاي ماده 344 قانون آئين دادرسي كيفري وقت دادگاه يك نوبت براي 

تاريخ 1397/7/7 ساعت9:30 در روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد. 
تهران  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1138  دفتر  الف      44180/م   

آخرین تحوالت عراق و اعتراضات داخلی مردم 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

پ��س از برگ��زاری انتخابات پارلمان��ی و حضور 
مردم در انتخابات آنها هم اکنون منتظر هس��تند از 
ط��رف دادگاه عالی فدرال عراق نتیجه انتخابات بعد 
از بررس��ی شکایت ها و بازش��ماری آرا رسما اعالم و 
مجلس جدید تش��کیل و به دنب��ال آن هم دولت و 
حکومت جدید رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر وزرا 
نیز تعیین شوند. بنابراین امروز عراق در یک مرحله 
سیاس��ی است که در حال دولت س��ازی برای آینده 
اداره این کشور است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف 
در قالب مطالبات برای انجام خدمات و امور رفاهی از 
سوی اقشار مختلف مردم صورت گرفته، البته اکنون 

تا حدود زیادی آرامش برقرار شده است.
با توجه به فصل تابس��تان مش��کل گرما و نیز 
کمبود برق برای مردم مش��کل س��از ش��ده است، 
ب��ا توجه به اینک��ه دولت عراق نی��ز در این مدت 
مش��غول درگیری و مبارزه با گروهک تروریس��تی 
داعش بوده، فرصت، امکان و بودجه اینکه بتواند در 

کارهای عمرانی سرمایه گذاری کند نداشته است.
همه اینها دس��ت به دس��ت ه��م داد تا مردم 
نس��بت به وضع موجود ناراضی باشند؛ امیدواریم با 
تشکیل دولت جدید و اختصاص بودجه های مناسب 

خدمات رسانی مناسبی به مردم ارائه شود.
ب�ه تازگ�ی ش�اهد تح�رکات جدی�د گروهک 
دموکرات کردس�تان علیه ایران هس�تیم، این 

تحرکات را چطور ارزیابی می کنید؟
هم اکنون مشکالتی که در منطقه مریوان پیش 
آمده از طرف گروه پژاک است، شاید مربوط به حزب 

دموکرات که یک جریان ضد انقالبی اس��ت نباشد، 
متأسفانه هر چند وقت یکبار عملیات های تروریستی 
انجام می دهند و باعث ناامنی در منطقه می ش��وند، 
طبیعی است که نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی 
ما مرزهای غربی کش��ور را کنترل، مدیریت و اداره 
کنند اما، ممکن است این اتفاقات توسط گروه های 
ض��د انقالب به وج��ود آید که با توج��ه به آمادگی 
نیروهای امنیتی در منطقه بسیاری از این توطئه ها 
خنثی می ش��ود، بعضی مواقع ممکن است منجر به 

شهادت تعدادی از برادران نیروهای انتظامی و سپاه 
پاسداران شود که امیدواریم این مشکالت به سرعت 

رفع و دیگر شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم.
الحم��داهلل همه مرزه��ای ما در ط��ول بیش 
از۱۴۰۰ کیلومتر با عراق از امنیت کافی برخوردار 
اس��ت اما، برای ب��روز چنین اتفاقاتی الزم اس��ت 

آمادگی بیشتری ایجاد شود.
س�فارت ای�ران درعراق چه تمهیدات�ی را برای 

خنثی کردن این توطئه ها در نظرگرفته است؟

سفارت جمهوری اس��المی ایران در این ارتباط 
مسئولیتش انجام مذاکرات سیاسی با دولت عراق و 
اقلیم کردستان است، برای اینکه امنیت مرزها را بیشتر 
کنند، از تردد نیروهایی که باعث ناامنی می شود، باید 
ممانعت ش��ود و با اشرار وعوامل ضد انقالب برخورد 
کنند. اما، اقدامات جز س��فارت، مسئولیت نیروهای 
امنیتی، انتظامی و سپاه و نیروهای نظامی است اینکه 
در داخ��ل خاک جمهوری اس��المی بتوانند به طور 
کامل امنیت مرزها را تأمین تا گروه های ضد انقالب 

نتوانند از خالءهای امنیتی استفاده کنند.
تاکنون چه رایزنی هایی با مقامات عراقی درخصوص 

خنثی کردن این توطئه ها صورت گرفته است؟
همانط��ور که عرض کردم به طور مس��تمر با 
مقام��ات و مس��ئوالن امنیتی ع��راق و با نیروهای 
نظام��ی در ح��ال رایزن��ی هس��تیم و مذاک��رات 
گسترده ای را داش��تیم، همواره از آنها می خواهیم 
امنیت مرزهای جمهوری اسالمی ایران و عراق که 
باعث ثبات سیاسی و امنیتی در دو کشور می شود 
تأمی��ن و از بروز هرگونه تحرکات یا اتفاقاتی که بر 

امنیت دو کشور تأثیر می گذارد مراقبت شود. 
چشم انداز رابطه دولت و پارلمان جدید عراق با 

ایران را چه طور ارزیابی می کنید؟
بع��د از ش��کل گیری پارلمان جدی��د طبیعتاً 
ب��ا رأی نماین��دگان رئیس جمه��ور و دولت آینده 
عراق انتخاب می ش��ود؛ به نظر من مانند گذش��ته 
دول��ت عراق یک دول��ت مردم س��االر و مبتنی بر 
آرای نماین��دگان پارلمانی خواه��د بود. به معنای 
دیگر یک دولتی اس��ت که ب��ا رأی مردم روی کار 
می آید. در عین حال یک دولتی است که برخاسته 
از نظرات هم��ه ائتالف های سیاس��ی و گروه های 
مختلف اعم از ش��یعه و سنی و ُکرد است که همه 
ای��ن گروه ها با اتحاد و مش��ارکت دولت و پارلمان 

عراق را خواهند ساخت.
دو کش��ور نیازمن��د همکاری ه��ای اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی هستند از این 
رو چشم انداز این مناسبات در بحث تأمین امنیت 
مرزهای ایران و عراق نیز سازنده و مثبت خواهد بود 

چراکه عراق کشور دوست و برادر با ایران است.

سفیر ایران در عراق در گفت و گو با سیاست روز:

از مسئوالن امنیتی عراق خواستیم، امنیت مرزهای ایران تأمین شود

تحوالت  روزها  این  بذرافشان   دهقان  هدی   
گ���و هستیم، گفت و شاهد  کشورعراق  در  را  ناخوشایندی 

سرنوشت نتایج انتخابات پارلمانی عراق قرار است در آینده ای نزدیک 
و  شکایت ها  بررسی  از  بعد  کشور  این  فدرال  عالی  دادگاه  طرف  از 
و  دولت  جدید  مجلس  تشکیل  با  و  شود  اعالم  رسماً  آرا  بازشماری 
حکومت جدید رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر وزرا نیز تعیین شود 
تا همانند برقراری امنیت که با حمایت های مستشاری و نظامی جمهوری 
وهابی   - تکفیری  تروریستی  گروه های  با  مبارزه  در  ایران  اسالمی 
و  فراهم  کشور  این  در  نیز  اقتصادی  و  سیاسی  ثبات  شد،  برقرار 

انرژی دولت و ملت عراق صرف سازندگی کشورشان شود. 
از تارومار شدن گروه های تروریستی همچون داعش  البته بعد 
در خاک عراق به تازگی شاهد تحرکات گروهک های تروریستی ضد 
این  حتم  بطور  که  هستیم  کردستان  خاک  در  نشین  اقلیم  انقالب 
تحرکات با جهت دهی کامالً هدفمند مرزهای ایران اسالمی را نیز در 

تیررس قرار داده است.

از سوی دیگر عراق در شهرهای مختلفش شاهد برخی اعتراضات از 
سوی مردم نسبت به وضعیت نامناسب خدمات، معیشت و رفاه است.

پیرامون تحوالت کنونی از جمله وضعیت 
انتخابات پارلمانی، اعتراضات مردمی و نیز 

تحرکات جدید گروهک های تروریستی 
خاک  در  اقلیم نشین  انقالب  ضد 
کردستان که مرزهای ایران را نشانه 
مسجدی  ایرج  با  روز  سیاست  رفته 

جمهوری  نماینده  و  سفیر 
اسالمی ایران در عراق 

به گفت وگو پرداخته، 
این گفت وگو را در 

ادامه بخوانید.

نمای نزدیک


