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اخبار
آيتا ...جنتي :ورود کاالي قاچاق
به کشور ضربه ميزند

آيــت ا ...احمــد جنتــي رييس مجلس
خبرگان رهبري  ،يکــي از راههاي حل
مشــکالت اقتصادي را مبارزه با قاچاق
بر شــمرد و افــزود :ورود کاالي قاچاق
به کشور به توليد و اشتغال داخلي ضربه
ميزند .به گــزارش مهر ،رئيس مجلس
خبرگان رهبــري در ادامه با اشــاره به
وضعيت نابسامان بانکها و مؤسسات مالي
و مشکالتي که براي مردم به وجود آورده
اند،افزود :اگر از قبل بر فعاليت بانکها
نظارت درستي صورت ميگرفت ،اکنون
شاهد مشکالت موجود نبوديم.
دستور سرلشکر باقري باعث شتاب
در امدادرساني شد

سردار رمضان شــريف سخنگوي سپاه
با اشــاره به ورود ســپاههاي استاني و
يگانهاي اســتقراري ســپاه و بســيج
در مناطــق برفگيــر اخير يادآور شــد :
ظرفيتهاي ســپاه به صورت مقتضي و
نيز نيروها و تجهيزات ســنگين قرارگاه
سازندگي خاتم االنبيا (ص) در محدوده
پروژههاي منطقهاي کار امداد رساني به
مردم برف گير در شهرها و روستاها را به
سرعت و با جديت بکار گرفته ميشوند و
بحمدا ...در کنار ساير دستگاهها و عوامل
ميداني کمک شاياني به حل مشکالت
و دشــواريهاي ناشي از وضعيت ايجاد
شده داشتند .وي دستور سرلشکر باقري
رئيس ســتاد کل نيروهاي مسلح را نيز
باعث شتاب بيشــتر فرايندهاي عمليات
امداد دانســت و گفت :ســپاه عالوه بر
انجام عمليات ميداني اماکن خود را براي
اســکان موقت مردم در اختيار گذاشت
بــه گونهاي که بر اســاس گزارشهاي
دريافتي فقط در اســتان قزوين  7هزار
نفر از مردم در مقرهاي سپاه ،بسيج و در
مساجد اسکان داده شدند.
رفع مشکالت معيشتي بايد در
زندگي مردم محسوس باشد

آيتا ...محســن مجتهد شبستري عضو
مجلس خبرگان رهبري ،با بيان اينکه رفع
مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم مطالبه
جدي مقام معظم رهبري از مســئوالن
اجراي اســت ،گفت :مــردم از وضعيت
اقتصادي و معيشتي خود ناراضي هستند
و حق هم دارنــد چرا که وضعيت کنوني
شايســته مردم ايران نيســت .به گزارش
تسنيم ،وي با بيان اينکه ،مجلس و دولت
بايد نسبت به مشــکالت معيشتي مردم
بيشازپيش حساس باشند ،تصريح کرد:
مردم بايد تالش مجلس و دولت براي رفع
مشکالت اقتصادي را در زندگي محسوس
کنند و صرف گزارشها مبني بر کاهش
مشکالت معيشتي مردم کافي نيست.
جهانگيري 12:ميليارد دالر قرارداد
فاينانس ازدستاوردهاي برجام است

اســحاق جهانگيري معاون اول رئيس
جمهور اســتفاده از منابــع مالي خارجي
(فاينانــس) را از دســتاوردهاي برجام
دانســت و گفت :برجام دســتاوردهاي
متعددي داشته اســت که الزم است به
نحو مطلوب به مردم اطالع رساني شود.
وي فراهــم شــدن زمينه اســتفاده از
منابع مالــي خارجي (فاينانــس) را از
دســتاوردهاي برجام دانســت و گفت:
برجام دستاوردهاي متعددي داشته است
که الزم اســت به نحو مطلوب به مردم
اطالع رساني شود.
بادامچيان :عدهاي پس از انقالب
سازشکار شدند

اســدا ...بادامچيان نايب رئيس شوراي
مرکزي حزب موتلفه اسالميخاطرنشان
کرد :عدهاي پس از انقالب سعادت ادامه
جهاد را از دست دادند يا استحاله شدند ،يا
دچار کلک و حقه شدند يا سازش کردند.
برخي هم دين و شــرف و وجدان را به
دنياي پست و مطامع دنيوي معامله کردند
و باختند .سياســتبازهاو سادهانديشاني
هم بودند که چه مشــکالتي براي علي
و ياران علي پيش آوردند .وي گفت :اما
از طرف ديگر چه حماســههايي آفريده
شد و چه شــگفتيهايي که خداپرستان
و خوبان از محمد بخارايي  20ســاله تا
شهيد حججي جوان آفريدند .و اينگونه
شد که امروز مســتکبران از ما عصباني
هســتند و متحيرند که چرا نتوانستهاند
غلطي انجام دهند.

دفاع وزارت خارجه از خودتحريمي!

گروه سياســي :اصرارهاي دولت براي به کرســي
نشاندن حرف خود درباره ضرورت تصويب کنوانسيون
«پالرمو»همچنان ادامه دارد .طي روزهاي گذشــته
اليحه الحــاق ايران به کنوانســيون پالرمو به راي
گذاشــته شد که در نهايت به تصويب مجلس رسيد
اما همچنان شوراي نگهبان قانون اساسي ميتواند به
اين موضوع ورود کند.
در همين رابطه ،روز گذشــته وزارت امور خارجه طي
بيانيهاي به دفاع از اين کنوانسين و ضرورت پيوست
ايران به آن پرداخت اما مشخص نيست دليل اين همه
اصرار چيســت؟ آمريکا ،غرب و کنوانسيون مبارزه با
کمک مالي بــه گروههاي تروريســتي 61 ،نهاد از
ايــران را در قطعنامه  2231و  23فرد از جمله برخي
شخصيتهاي جمهوري اسالميايران را تروريست
تلقــي ميکند و در عين حال بايــد يادآوري کرد که
اصوال تروريســم و حقوق بشــر از طرف غربيها به
طور دلبخواهي و سليقهاي تعريف ميشود و پيوستن
به اين کنوانسين ميتواند همانند برجام هستهاي اين
بار در حوزه اقتدار ملي و تبادالت مالي براي کشــور
خسارتبار باشد .به گزارش «عصرايرانيان» کارگروه
اقدام مالي يا همان  FATFدر ليست سياه خود حزب
ا ...لبنان را هم گنجانــده و نکته مهم اينکه يکي از
خواستههاي کارگروه اقدام مالي تصويب اليحه پالرمو
در داخل کشور است! در عین حال نمایندگان مجلس
و کارشناسان سیاسی با هشدار نسبت به تصویب این
الیحه معتقدند پالرمو زمینهســاز خودتحریمی برای
کشور است اما ظاهرا وزارت خارجه با صدور اطالعيه
قصد دارد موارد خطرناک اين کنوانســيون را ناديده
بگيرد .در ابتداي اطالعيه وزارت خارجه امده اســت:
چهارشنبه گذشته  5بهمن  1396اليحه الحاق دولت
جمهوري اسالميايران به کنوانسيون مقابله با جرائم
سازمان يافته فراملي در جلسه علني مجلس شوراي
اسالميايران مطرح و به تصويب اکثريت نمايندگان
محترم مجلس رسيد .اين کنوانسيون در تاريخ  25آبان
 1379توسط جمهوري اسالميايران به عنوان يکي از
کشورهاي شرکت کننده در مذاکرات منتهي به تدوين
امضا شــده و در طول  17ســال گذشته کارشناسان
برجسته نهادهاي ذيربط کشور از قواي سه گانه نظام،
فرصت کافي براي بررسي عملکرد اين سند حقوقي
بين المللي در صحنه عمل بين کشورها ،مطالعه مواد
مختلف آن در ارتباط با قوانين و رويه جاري حقوقي
داخلي و نيز اثر بخشــي تحفظات کشورها در روابط
بين متعاهدين داشــته اند .وسواس و دقت زيادي که
در عبــارت بندي حق شــرطها و بيان نقطه نظرات
کشــورمان بکار رفته گوياي تســلط و احاطه کافي
حقوقدانان داخلي نســبت به همه جوانب اين ســند
بينالمللي اســت .با اين وجــود و متعاقب تصويب
اين ســند در مجلس محترم ،انتقادات و شــبهاتي
در برخي رســانهها در مورد تاثير و پيامدهاي منفي
الحاق به کنوانسيون مذکور مطرح شد که تنوير افکار
عموميتوسط وزارت امور خارجه را ضروري ساخت:
 .1کنوانسيون مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي با
عضويت  189کشور از  193کشور عضو سازمان ملل
متحد و به عنوان يکي از کنوانسيونهاي جهانشمول،
مهمترين ســند بينالمللي در زمينه مقابله با جرائم

آمريکا آزادي موقت باقر نمازي را
تاييد کرد

عضويت در کنوانســيون مذکور زمينه مناسبي براي
همکاريهاي دوجانبه و چندجانبه و منطقهاي با ديگر
کشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم
سازمان يافته بويژه در همکاريهاي قضايي و استرداد
مجرمين فراهم ميکند ،با توجه به اهميت روزافزون
برخي از مصاديق جرائم سازمان يافته فراملي مانند
قاچــاق اموال و اشــياء تاريخي براي کشــورمان،
جمهوري اســاميايران ميتواند بــا بهره گيري از
ظرفيتهاي کنوانسيون ،اقدامات قضايي خود را در
سطح بينالمللي ارتقاء دهد.
بررسي «پالرمو» در شوراي نگهبان

سازمان يافته فراملي است و ابزاري براي هماهنگي
بين دولتها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف است.
 .2هدف و دامنه شــمول مفاد اين کنوانسيون تنها
محدود به جرائم به قصد انتفاع مالي و يا مادي است.
به عبارتي ،موضوعات ذيل کنوانسيون پالرمو ،کامال
فني و در حوزه مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي
از جملــه قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انســان ،قاچاق
مهاجرين غير قانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و
تاريخي و عوايد مالي ناشي از اينگونه جرائم ميباشد
که همواره يکي از موارد تهديد عليه امنيت جمهوري
اســاميايران در منطقه بوده و کماکان اين تهديد
ادامه دارد .بديهي است کنوانسيون به هيچ عنوان به
جرائم تروريستي ،تامين مالي تروريسم و ديگر جرائم
با ماهيت سياسي نميپردازد.
 .3بنابراين و با توجه به هدف و موضوع کنوانسيون،
ارتباط دادن اين کنوانسيون با فعاليتهاي نهضتهاي
آزاديبخش و گروههاي مقاومت بالموضوع اســت.
مبارزات نهضتهاي آزاديبخش و گروههاي مقاومت
عليه اشغالگري خارجي ،طبق قواعد حقوق بينالملل
عام در چارچوب اصل حق تعيين سرنوشــت مورد
شناسايي قرار گرفته است .با اين حال ،به منظور رفع
دغدغهها و نگرانيهــاي مطروحه ،دولت جمهوري
اســاميايران در اليحه الحــاق ،در قالب ارائه حق
تحفــظ ،اعالم کرده کــه اجراي اين کنوانســيون
خدشهاي بر حق مشــروع و پذيرفته شده ملتهاي
تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با
تجاوز و اشغالگري و حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد
کرد .مضافا اينکه تلقي تروريستي از فعاليت مشروع
جريانهاي اصلي مقاومت در منطقه ،تلقي مورد نظر
دولــت آمريکا و ناآگاهانه در راســتاي منويات رژيم
صهيونيستي بوده و ظلم آشکاري به آنهاست.
 .4اين کنوانســيون که توســط گروه بيشماري از
کشورهاي در حال توسعه مذاکره و نهايي شده است،
تحفظ پذير است .بسياري از کشورهاي عضو به هر
دليل نگرانيها و دغدغههاي حاکميتي و امنيتي خود
را از طريق اعمال حق تحفظ بر کنوانسيون برطرف
نموده اند .کنوانســيون همچنيــن اهميت خاصي
براي حفظ حاکميت ،اســتقالل سياسي و تماميت
ارضي کشــورهاي عضو قائل است .اين اهميت در
ماده  4کنوانسيون منعکس شــده است .طبق ماده

مذکور« ،کشورهاي عضو تعهدات خود را طبق اين
کنوانســيون به نحوي انجام ميدهند که منطبق با
اصول برابري حق حاکميت و تماميت ارضي کشورها
و عدم مداخله در امور داخلي ســاير کشورها باشد».
اعتراض به تحفظات کشورها که امري معمول ذيل
اسناد بينالمللي است و به هيچ وجه به معناي مردود
شــدن تحفظ اعمال شده از ســوي يک حاکميت
مستقل توسط حاکميت مستقل ديگري نيست.
 .5در بسياري از مواد کنوانســيون ،اجراي تعهدات
کشــورهاي عضو بويژه تعهدات اساســي ،منوط به
تطابــق با قوانين و مقــررات داخلي و نظام حقوقي
کشورهاي عضو است .به عنوان مثال ،تعهدات مندرج
در ماده ( 6جرم انگاري تطهير عوايد حاصله از جرم)،
ماده ( 9تدابير مقابله با فســاد) ،ماده ( 10مسئوليت
اشخاص حقوقي) ،ماده ( 12مصادره و توقيف) ،ماده
( 13همکاري بينالمللي به منظور مصادره ) ،ماده 14
(اموال يا عوايد حاصل از جرم) ،ماده  ( 19تحقيقات
مشترک) منطبق با قوانين اساسي و نظامهاي حقوقي
کشورهاي عضو اجرا ميشود.
 .6در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشويي از
جمله موارد مربوط به جرمانگاري و مجازات مجرمين
که يکي از حوزهها و تعهدات همکاري کشــورهاي
عضو اســت ،همين تعهدات در کنوانسيون مقابله با
فساد سازمان ملل متحد نيز ذکر شده است .جمهوري
اســاميايران عضو سند اخير بوده و تعهدات ناشي
از آن نيز در قوانين و مقررات داخلي پيشبيني شده
است.
 .7درخصوص ارتباط کنوانسيون پالرمو با موضوعات
گروه ويژه اقدام مالي (فاتف) ،ذکر اين نکته ضروري
است که جمهوري اســاميايران به عنوان يکي از
امضا کنندگان کنوانســيون پالرمو ،از زمان تصويب
و اجراي کنوانســيون مذکور در سال  2000ميالدي
همــواره به دليل منافع عضويــت ،اليحه الحاق به
کنوانسيون مذکور را در دستور کار قرار داده است .اين
در حالي اســت که دور جديد تعامل رسميجمهوري
اســاميايران با نهاد فاتف و تعهد به اجراي برنامه
اقدام آن ،عمال از ابتداي ســال گذشته شروع شده
است.
 .8جمهوري اسالميايران در پيوستن به کنوانسيون
پالرمــو داراي منافعي مهمياســت از جمله اينکه

همچنين عباســعلي کدخدايي ســخنگوي شوراي
نگهبــان ،درباره اليحه مصوب مجلــس در زمينه
الحاق جمهوري اسالميايران به کنوانسيون سازمان
ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي
ـ موســوم به کنوانسيون پالرمو ـ گفت :چهار اليحه
بينالمللي حقوقي به مجلس رفته اســت که از اين
ميان تاکنون تنها مصوبه کنوانسيون پالرمو به رأي
گذاشــته شده است .به گزارش فارس ،وي ادامه داد:
در اين باره ،رويکردهاي متفاوتي وجود دارد؛ مقامات
امنيتــي يک نگرانيهايي دارند و دوســتان حقوقي
نيــز دغدغههاي مربوط به خــود را دارند و بر روي
اين نقطهنظرات بحث و بررســي صورت ميگيرد.
کدخدايي گفت :يک نگاه اين است که اگر FATF
بخواهد رويه ســابق خود را ادامه دهد ،در اين اوضاع
و احوال اقتصادي مشکالت عديدهاي خواهيم داشت.
وي خاطرنشــان کرد :در نهايت ،قرار شده است که
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالميبا دعوت
از نهادهاي مختلف جلساتي داشته باشند و همه آثار
حقوقي اين چهار اليحــه را از جمله الحاق ايران به
کنوانســيون پالرمو استخراج کنند و جمعبندي را به
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دهند تا آنها در اين
باره تصميمگيري کنند .سخنگوي شوراي نگهبان
گفت :قطع ًا ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل
شود ،بر اساس ،همين رويه جاري خود آن را با موازين
شرع و قانون اساسي تطبيق خواهيم داد.
وزارت خارجه و تکرار سراب برجام هستهاي

با اظهــارات عباســعلي کدخدايي پيرامــون احاله
تصميمگيري نهايي درباره تصويب کنوانسيون پالرمو
توسط شورايعالي امنيت ملي به نظر ميرسد تصويب
اين کنوانســيون هم باب ميل دولت روحاني انجام
ميشــود اما نکته قابل تامل اين است که در اثناي
مذاکرات هســتهاي و اصوال قبل از آن گفته ميشد
که برجام ايران را در تعامل مثبت و سازنده! با دنيا قرار
خواهد داد اما کدام مقام مســئولي امروز توان اين را
دارد که حتي يک جمله به طور واقعبينانه درباره حسنه
برجام حرفي بزند؟ کنوانسيوني که حزب ا ...لبنان را
يک گروه تروريســتي ميشناسد و به دنبال سيطره
اميال غرب است چه محلي از اعراب براي جمهوري
اسالميخواهد داشت؟ برجام هستهاي در شرف تکرار
شدن اســت چرا که در البهالي سطور بيانيه وزارت
امور خارجه کامال عيان اســت کــه خوشباوري و
خوشبيني مفرط نسبت به سازوکارهايي که پشت
صحنه آن نظام ســلطه است کماکان در حال تکرار
شدن است.

فاکسنيوز تحليل کرد

در ادامه تحليلهاي غربيها درباره بحران
سوريه ،يک تحليلگر آمريکايي يادداشتي
با اين عنوان منتشر کرد« :زمان آن است
که ترامپ با واقعيتها در ســوريه مواجه
شــود» .به گزارش فارس ،عضو ارشــد
انديشــکده «بنياد مطالعات جنگ» در
اين يادداشــت ،طبق عادت امريکاييها
ادعاهايي درباره ايران ،روســيه و سوريه
مطرح کرده است.

خالصهاي يادداشت «جنيفر کافارال» در
ادامه آمده است:

«دولت ترامپ در موضوع ســوريه ،يک
وضعيت بد را بــه ارث برد اما مديريتش
سبب بدتر شدن اوضاع شده است .براي
توضيح اين موضــوع هيچ راه بهتري از
ديدن اين واقعيت وجود ندارد که ترکيه
متحد ناتوي ما بــه دنبال دريافت مجوز
از روسيه دشــمن اصلي ناتو براي حمله
به شرکاي محلي آمريکا در سوريه بود؛
اقداميکه عليرغم فشار آمريکا انجام شد.
زمان آن فرا رسيده که اقدامات بيشتري
براي مديريت اين بحران بخصوص انجام

آمريکا در باتالق سوريه اسير شده است

شود .زمان آن است که درباره سياستهاي سياست خود در قبال سوريه را در  5حوزه
اساسيمان که ما را به اين نقطه کنوني کليدي زير تغيير دهد.
رسانده ،تفکري مجدد داشته باشيم .دولت پايگاههاي نظاميروسيه
ترامپ ايدههاي بزرگي در سر دارد و براي دولت (آمريــکا) به طور تلويحي در برابر
مثال به درســتي به دنبال دور شــدن از مهمترين چيزي که والديمير پوتين در
تمرکز تنگ نظرانه اوباما روي داعش و ســوريه به دنبال آن بوده ،تســليم شده
امتناع او براي به رسميت شناختن تهديد است و آن حضور دائميپايگاههاي هوايي
ايران در سوريه است .کاخ سفيد ترامپ ،و دريايي روسيه در شرق مديترانه است.
ايــران را تهديدي اوليه و اصلي ميداند ،اين پايگاهها ناتــو را به ايجاد طرحهاي
در کالم خود را به کنار زدن بشــار اسد جديد درباره سناريوهايي مجبور ميکند
از قــدرت متعهد کــرده ،ادعاي اولويت که شــامل اقدام روســيه در ممانعت از
بخشــي به ترميم روابط با ترکيه را دارد ،دسترســي (غربيها) به مسيرهاي مهم
به دنبال نابودي القاعده است و خواهان دريايي و هوايي خاورميانه هم ميشــود.
تمرکز مجدد آمريکا روي فاجعه وضعيت آمريکا و متحدانش براي دفاع از شــرق
انساني در سوريه اســت .اينها ،اهدافي مديترانه که به مدت بيش از  25ســال،
درست هستند که سياست آمريکا بايد به دريايي براي ناتو بوده است ،به نيروهاي
دنبال آنها باشد .در عالم واقع ،بايد گفت هوايي و دريايي نياز خواهد داشت.
که اين اهداف ،اهدافي ابتدايي هســتند پذيرفتن بشار اسد
که آمريکا بايد براي تضمين منافع ملي سياســت آمريکا در سوريه آن است که
حياتي خــودش در خاورميانه و به عنوان اسد و رژيم او را به صورت دوفاکتو بپذيرد.
بخشي از استراتژي جهاني خودش به آنها تيلرسون استدالل ميکند که بهکارگيري
دست يابد .آمريکا بايد سريعا نحوه اجراي ادامهدار در مناطقي که در کنترل نيروهاي

دموکراتيک سوريه ( )SDFاست ،آمريکا
را در مسير به سمت خروج اسد از قدرت
قرار ميدهد اما برعمــس اين موضوع
صادق است .يگانهاي مدافع خلق سوريه
( )YPGکه بر نيروهــاي دموکراتيک
سوريه تسلط دارند ،تنها مناطقي در شمال
و شرق سوريه را در کنترل دارند؛ اراضي
که از سرزمين اصلي سوريه که بيشترين
اهمتي را براي رژيم و اپوزيسيون دارند،
دور هستند .اين نيروها هرگز به صورت
معناداري با رژيم نجنگيدند و حتي قبل
از آغاز اقدام نظاميرجب طيب اردوغان
رئيسجمهور ترکيه (عليه ُکرها در عفرين
و شمال ســوريه) قصدي براي خلع اسد
نداشتند.
«مناطق کاهش تنش» سوريه

توافق «آتش بس» کــه رئيسجمهور
ترامپ در نوامبر  2016با روســيه امضا
کرد ،نه تنها تسليم شدن در برابر روسيه
است بلکه تسليم شدن در برابر ايران هم
هست .اين توافق به ميزان قابل توجهي
به نفع اسد اســت .روسيه در اين توافق،

قول داد کــه ايران را به خــارج کردن
نيروهايش از جنوب ســوريه را دارد اما
چنين موضوعــي اصال اتفــاق نيفتاد.
نيروهاي حاميرژيم (بشــار اسد) منطقه
کاهش تنش را با مصونيت کامل نقض
ميکنند.
ايران و القاعده

تيلرســون براي توصيف اســتراتژي ما
عليه ايران در سوريه از مفاهيم مبهمياز
قبيل «رد کردن آرزوهاي آنها» استفاده
ميکند .او هيچ هدف مشــخصي را که
بتوان بــا آنها موفقيت آمريــکا را اندازه
گيري کرد ،مشــخص نميکند .او بيان
ميکند که آمريکا بايد «يک شکســت
پايــدار» عليه القاعده تحميــل کند اما
وزارت دفاع آمريکا هيچ چشــم اندازي
درباره نحوه عملياتي کردن اين موضوع
ارائه نميدهد .اســتراتژي که تيلرسون
شرح داد و آمريکا به دنبال آن است ،براي
ترکيه که در عالم واقعيت در ســوريه با
القاعده در حال کار کردن است ،مشکل
بزرگي ايجاد ميکند.

در جمع مسئوالن عالی قضایی مطرح شد

انتقاد آیتاهلل آملی الریجانی از تحریف سخنانش درباره برخورد با قضات متخلف

آیتاهلل صادق آملي الريجاني رئيس قوه قضاييه در
جمع مسئوالن عالی قضایی با اشاره به سخنان اخير
خود مبني بر برخورد با قضات خاطي اظهار داشت:
متاســفانه برخي اين ســخنان را تحريف کردند.
برخورد با قضات خاطــي همواره مورد تاکيد بوده
اما برخي از سخنان اخير بنده اين تفسير را کردهاند
که فســاد در ميان قضات به حدي زياد است که
خود رئيس قوه قضاييه نيز به اين امر اذعان کرده
و خواستار برخورد شده است .در حاليکه بنده بارها
گفتهام اکثريت قاطع قضات دستگاه قضايي افرادي

پاکدست ،مستقل ،شــجاع ،متدين و اهل فضل
هستند و قاضي خاطي و فاسد در اين دستگاه يک
استثناء به شمار ميآيد که البته يک مورد آن هم
براي دستگاه قضايي زياد است .لذا معتقديم همه
بايد نسبت به تخلفات قضايي حساس باشند تا هيچ
موردي از تخلف و فساد ،چهره قوه قضاييه را مشوه
نکند .آيت ا ...آملي الريجاني با تاکيد بر دفاع تمام
قد خود و ســاير مسئوالن عالي قضايي از قضات
شريف قوه قضاييه در برابر هجمهها و تخريبها،
خاطر نشان کرد :تکليف دشمن بيروني در حمله به

دســتگاه قضايي و قضات شريف آن روشن است
اما تاسف ما از افراد و جريانهاي داخلي است که
برخي از اين افراد حتــي مدعي حقوق دان بودن
هم هستند اما ميبينيم که بدون داشتن اشراف به
محتويات پروندهاي و عدم تسلط به جزييات آن،
وقوف به جريان تحقيقات و حتي شنيدن سخنان
اطراف دعوا صرف ًا با استناد به يک برگه و انتشار آن
در فضاي مجازي  ،عليه قضات صادر کننده رأي
مطالبي بيان ميکنند .چنين رويکردي واقع ًا غيرقابل
قبول است و به هيچ عنوان پذيرفته نيست.

ديوان عالي بحرين حکم سلب تابعيت آيتا ...عيسي قاسم را تائيد کرد

ديوان عالي بحرين ديروز (دوشنبه) حکم
يک ســال حبس تعليقي آيتا ...عيسي
قاسم و سلب تابعيت وي را تأييد کرد.
دادگاه همچنيــن حکم اعــدام «ماهر
الخباز» زنداني سياســي را تأييد کرد که
به اين ترتيب حکم وي اجرا خواهد شد.
دولت بحرين از خرداد ســال  ۹۵آيتا...

اقدام جنونآميز آل خليفه

عيسي قاســم رهبر معنوي انقالب اين
کشور را به اتهام جمعآوري اموال خمس
سلب تابعيت کرده و منزل وي در منطقه
«الدراز» را به محاصره درآورده است .شيخ
عيسي قاسم رهبر معنوي انقالب بحرين
در منزل شــخصي خود از سال پيش در
محاصره و بازداشت خانگي است .بحرين

از شيخ عيسي قاسميسلب تابعيت کرد
که  45ســال پيش در سال  1973عضو
شــوراي مؤسســان قانون اساسي و از
تدوينکنندگان قوانين تابعيت در بحرين
بوده است .ديوان عالي بحرين همچنين
حکم اعدام ماهر الخبــاز و حبس ابد ۶
جوان شيعه ديگر را تأييد کرد .ماهر الخباز

در تاريخ  19فوريه  2013توسط نيروهاي
امنيتي بازداشت شــد و در مرکز پليس
بحرين تحت بازجويي و شــکنجه قرار
گرفت و اولين جلســه دادگاه وي هشت
ماه پس از بازداشت برگزار شد و در تاريخ
 ۱۹فوريــه ( ۲۰۱۴بهمن  )۹۲اتهام وي
و ديگــر متهمان پرونده قتل يک پليس

اخبار

پاکستاني االصل در منطقه سهله بحرين
اعالم شد .دادگاه استيناف بحرين خرداد
ماه گذشــته تجديدنظر در حکم صادره
عليه اين افراد در پرونده قتل يک پليس
در منطقه سهله بحرين را وارد ندانسته و
پرونده براي صدور و قرائت حکم نهايي
به ديوان عالي بحرين منتقل شده بود.

وزارت امور خارجه آمريکا آزادي موقت
باقر نمازي شهروند دو تابعيتي ايراني-
آمريکايي را تاييد کرد و خواستار آزادي
دائميوي شد .به گزارش ايسنا ،به نقل
از شبکه ســي انان ،بنابر اعالم وزارت
خارجه آمريــکا باقر نمازي شــهروند
ايراني -آمريکايي  81ســاله که روز 15
ژانويه به دليل افت شــديد فشار خون
به بيمارســتان منتقل شده بود ،به طور
موقت براي چهار روز آزاد شــده است.
وي پدر ســيامک نمازي تاجر ايراني-
آمريکايي اســت که از اکتبر  2015در
زندان به سر ميبرد.
کرملين :عدم حضور مخالفان،مانع
برگزاري کنگره سوچي نميشود

مسکو ديروز(دوشنبه) اعالم کرده است
که غيبــت برخي گروههــاي مخالف
سوري يک مانع جدي براي کنفرانسي
کــه قرار اســت طي هفتــه جاري در
شهر ســوچي برگزار شود ،نخواهد بود.
به گزارش تســنيم ،ديمتري پسکوف
ســخنگوي کاخ کرملين در ســخناني
در جمــع خبرنگاران تاکيــد کرد :اين
واقعيــت که برخــي از نمايندگاني که
در روند فعلي ســوريه مشارکت دارند،
در نشست سوچي شــرکت نميکنند،
بعيد است که موجب متوقف شدن اين
کنگره از روند رو به پيشــرفت آن شود
و نميتواند لطمه جدي به آن وارد کند.
روسيه ميزبان کنگره دو روزهاي درباره
سوريه در شهر سوچي خواهد بود .اين
کنفرانس امروز و فردا سه شنبه برگزار
خواهد شد.
هزار گروه جهادي در ايا م نوروز به
مناطق زلزله زده اعزام ميشوند

ســردار نعمان غالميرئيس ســازمان
بســيج ســازندگي از اعزام هزار گروه
جهادي در ايــام نوروز به مناطق زلزله
زده جهت کمک به ســاخت اســکان
مردم آســيبديده خبر داد .به گزارش
فارس ،وي همچنين خاطرنشان کرد:
هزار و صد طلبه و مربي آموزشــي نيز
در ايــن مناطق اقدام بــه فعاليتهاي
فرهنگــي و روحيه بخش در بين مردم
کردند.
سناتور ارشد آمريکايي :ايران
برجام را نقض نکرده است

«بن کاردين» ،عضو ارشــد دموکرات
در کميته روابط خارجي مجلس سناي
آمريکا ديــروز (دوشــنبه) گفت هيچ
شــواهدي درباره نقض برجام توســط
ايران وجود ندارد .بــه گزارش «اندرا
ميچل» ،خبرنگار انبيســي ،کاردين
گفت« :آژانس بينالمللي انرژي اتمياز
توان کامل براي بازرســي سايتهاي
هستهاي در ايران برخوردار است ».به
گزارش فارس ،وي اضافه کرد« :هيچ
دليلي بــراي باور کــردن اينکه ايران
تعهداتش را نقض کرده وجود ندارد».
«دونالد ترامپ» ،رئيسجمهور آمريکا
روز جمعه  22ديمــاه ،در جديدترين
اقدام خــود ضد برجــام عليرغم رفع
تحريمهاي هستهاي عليه ايران تهديد
کرد ممکن است اين آخرين باري باشد
که اين کار را انجام ميدهد.
نتانياهو :درباره ايران با پوتين
صحبت ميکنم

«بنيامين نتانياهو» نخســت وزير رژيم
صهيونيســتي گفــت که طــي ديدار
بــا «والديمير پوتيــن» رئيسجمهور
روســيه ،درباره فعاليت ايران در منطقه
صحبت خواهد کرد .به گزارش فارس،
نتانياهو ،مدعي شــد ايران تالشهاي
بيوقفــهاي را براي تثبيــت حضور و
تاســيس پايگاه نظاميدر سوريه انجام
ميدهد .وي با بيان اينکه اســرائيل با
اين اقدامات شديدا مخالف بوده و البته
در حال انجــام عکسالعملهايي عليه
آن اســت ،گفت درباره اين مســائل با
پوتين گفتوگو خواهد کرد.
انگليس با نمايش تبليغاتي نيکي
هيلي عليه ايران ،همراه شد

«جوناثان آلن» ،معاون نماينده انگليس
در ســازمان ملل متحــد که به دعوت
مقامهاي آمريکايي به واشــنگتن سفر
کرده ،اتهامات دولت آمريکا و عربستان
عليــه ايران را تکرار کــرد .به گزارش
فارس،وي در حســاب کاربرياش در
توئيتــر ،تصاويــري از آهنپارههايي
منتشــر کــرد کــه «نيکــي هيلي»،
نماينده آمريکا در ســازمان ملل متحد
مــاه پيش با نمايش آنها مدعي شــده
بود ايران انصــارا ...يمن را براي حمله
موشکي به عربستان تسليح ميکند.وي
نوشــت« :اينها شواهد آشکاري هستند
که اســتفاده حوثيها از موشــکهاي
ايراني و ساير سالحها در يمن را نشان
ميدهند».ادعاهاي اين مقام انگليسي
در حالي مطرح شده که بعد از ادعاهاي
نيکي هيلي در ماه گذشــته ،مقامهاي
وزارت دفــاع آمريکا هم در صحت آنها
ترديد کردند.

