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سیاسی

وطن امروز شماره 2597

اخبار

دستور رهبر انقالب به نیروی دریایی
ارتش برای دریانوردی اقیانوسی

فرمانده نیروی دریایی ارتش
گف��ت :صبح دی��روز از دفتر
فرمان��ده معظم کل ق��وا با
من تماس گرفتند و گفتند
رهب��ری فرمودن��د نی��روی
دریایی ه��ر زمان برای دریانوردی اقیانوس��ی
آمادگی داش��ت ،ای��ن اقدام را انج��ام دهد .به
گزارش مهر ،امیر دریادار حس��ین خانزادی در
همایش تشریح دس��تاوردهای نداجا که صبح
دیروز (دوشنبه) در دانشگاه ستاد و فرماندهی
ارتش برگزار شد ،اظهار داشت ۸۰ :درصد مردم
دنی��ا در کنار دریا زندگ��ی میکنند و بیش از
 ۹۰درصد تجارت جهان از طریق دریا صورت
میگیرد ،اینها اهمیت باالی دریا و توان و دانش
دریای��ی را نش��ان میدهد .وی ب��ا بیان اینکه
دریا فرصتی برای تولید ثروت و توس��عه پایدار
است ،افزود :مقام معظم رهبری فرمودند نفس
حضور در دریا قدرت است پس اگر میخواهیم
در دریا حضور داش��ته باش��یم نیازمند دانش،
فناوری ،نیروی انس��انی متخصص و تجهیزات
بسیار پیشرفتهای هستیم و داشتن اینها یعنی
قدرت .دریادار خانزادی سواحل اقیانوسی ایران
در مکران را به دلیل داشتن موقعیت مناسب،
کیفیت س��احل و وسعت دریا بسیار مناسب و
ویژه دانست و گفت :اگر به دنبال احیای تمدن
دریایی هس��تیم باید به قابلیتهای س��واحل
مکران توجه ویژه داشته باشیم .وی افزود :امروز
با تدابیر مقام معظم رهبری شرایط به سرعت در
حال تغییر است و اقدامات بسیار خوبی در حوزه
دریا صورت گرفته است .فرمانده نیروی دریایی
ارتش با اشاره به برنامههای این نیرو برای حضور
در اقیانوس اطل��س گفت :صبح دیروز از دفتر
فرمان��ده معظم کل قوا با من تماس گرفتند و
گفتند حض��رت آقا فرمودند نیروی دریایی هر
زمان برای دریانوردی اقیانوسی آمادگی الزم را
داشت این اقدام را انجام دهد.

شورای نگهبان بر اساس
معیارهای حقوقی حرکت میکند

س��خنگوی ش��ورای نگهبان
گفت :ش��ورای نگهب��ان یک
باش��گاه سیاس��ی نیس��ت و
حقوقی است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،عباس��علی
کدخدای��ی در برنامه حاال خورش��ید اظهار کرد:
شورای نگهبان در حوزه اجرایی کمتر حضور دارد و
کار ما کار شورایی است و نتیجه نهایی حاصل رأیی
است که از مجموع شورا جمع میشود .کدخدایی
افزود :همیش��ه ب��ه عنوان حقوق��دان حق داریم
بر اس��اس معیارهای حقوقی حرکت کنیم نه بر
اساس معیارهای سیاسی ،شورای نگهبان باشگاه
سیاس��ی نیست و حقوقی اس��ت .وی با اشاره به
ای��رادات وارده به  CFTاف��زود :عدهای میگویند
 CFTموافق منافع ملی و عدهای میگویند مخالف
منافع ملی است CFT .مانند همه مصوبات است
و هیچ نگاه سیاس��ی به آن وجود ندارد .وظیفه ما
اعالم مغایرت مصوبات با قانون اساس��ی و ش��رع
اس��ت .اگر هر مصوبهای مغایرتی داش��ته باشد و
اعالم نکنیم ،شما از ما میپرسید چرا مغایرت آن
را اعالم نکردید .کدخدایی ادامه داد :مهم این است
همه نهادهای ما وظایف قانونی خود را انجام دهند،
اگر شورای نگهبان در چارچوب وظایف خود یک
قانون را مغایر دانست ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام بنا بر مصلحت تصمیم خواهد گرفت .تاکنون
 150مورد مصوبه داشتیم که شورای نگهبان ایراد
گرفته اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر
مصلحت درباره آن تصمیم گرفته است .سخنگوی
ش��ورای نگهبان گفت :در سالهای گذشته خود
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و فکر میکنم
مرحوم آیتاهللرفسنجانی پیشنهاد دادند از اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت
تشکیل شود که رهبر انقالب هم پذیرفتند .هنگام
رایگیریها اگر نظرات  12عضو ش��ورای نگهبان
برابر ش��ود ،رای به نفع آن فردی که صالحیتش
بررسی میشود ،صادر میشود.

اعتراض دانشجویان به حضور
آخوندی در دانشگاه تهران

عباس آخوندی ،وزیر س��ابق راهوشهرسازی
ک��ه دی��روز ب��رای افتتاح ت��االر ش��یخ انصاری
دانش��کده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
به این دانش��گاه رفته بود ،با اعتراض دانشجویان
مواجه ش��د .به گ��زارش فارس ،دانش��جویان به
حضور آخوندی در دانش��گاه تهران و همچنین
نس��بت به عملکرد وی در دوران تصدی وزارت
راهوشهرسازیمعترضبودند.دانشجویانمعترض
در زمان حضور آخوندی از وی درباره عملکردش
پرسیدند و از او خواستند درباره به نتیجه نرسیدن
مسکن اجتماعی توضیح دهد که با سکوت وزیر
سابق راه روبهرو شدند .در زمان حضور آخوندی،
نیلی احمدآبادی ،رئیس دانشگاه تهران هم حضور
داشت و البته شنیده میشود آخوندی به دعوت
مصلینژاد ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران در
این مراسم حضور پیدا کرده بود.
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رئیس قوهقضائیه :به خاطر لحن توهینآمیز وزیر خارجه انگلیس مقامات قضایی درخواستهای مکرر او را برای دیدار نپذیرفتند

درس آیتاهلل به هانت و ظریف

گروه سیاسی :وزیر خارجه انگلیس در جریان سفر
اخی��ر خود به تهران و دیدار با محمدجواد ظریف،
اگرچه دست خالی به کشورش بازگشت اما جواب
اهانتهای قبل از س��فرش به ایران را نه از وزارت
امور خارجه ،بلکه از دستگاه قضایی ایران گرفت.
به گزارش «وطن ام��روز» ،جرمی هانت ،وزیر
خارجه انگلیس در آستانه سفر اخیر خود به ایران
اظهارات توهینآمیزی درباره کشورمان مطرح کرد
و با ادبیاتی غیرمسؤوالنه خواستار آزادی مجرمان
ایرانی – انگلیسی شد.
هانت در اینباره اظهار داشت :اگر ایران بخواهد
از شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک ابزار سیاسی
اس��تفاده کند ،در این صورت تبعات��ی برای ایران
خواهد داش��ت و ما اجازه نمیدهیم قسر در برود.
اگر ایران بخواهد در جامعه جهانی پذیرفته ش��ود
باید از زندانی کردن افرادی مثل زاغری خودداری
کند و آنها باید بفهمند این وضعیت پایدار نیست.
اظهارات تند جرمی هانت در حالی علیه ایران
مطرح ش��د که او در جریان سفر به تهران ،فرزند
زاغ��ری ،مجرم امنیتی را در س��فارت انگلیس در
تهران دید و از این دیدار خود نیز عکس��ی منتشر
کرد تا س��ناریوی توهین خود به اس��تقالل ایران
را تکمی��ل کند .همزمان با س��فر هانت به ایران و
انجام این اقدام��ات ضد ایرانی انتقادات فراوانی به
وزارت ام��ور خارجه مطرح ش��د و از مقامات این
وزارتخانه خواسته شد در راستای عزت ملی ،مانع
این رفتارهای توهینآمیز ش��ده یا اینکه در مقابل
آن اقدام��ی انجام دهند .با این ح��ال اما از وزارت
امور خارجه صدایی در مقابل رفتار توهینآمیز وزیر
خارجه انگلیس شنیده نشد.
اکن��ون ام��ا رئی��س قوهقضائی��ه جمه��وری
اس�لامی ایران میگوید در جریان سفر اخیر وزیر
خارج��ه انگلیس ب��ه تهران ،مقام��ات قوهقضائیه
درخواستهای مکرر او برای دیدار با این مقامات
قضای��ی را نپذیرفتن��د .آی��تاهلل آملیالریجانی
میگوید دلیل نپذیرفتن درخواس��تهای جرمی
هانت ،اظهارات توهینآمیز او هنگام سفر به ایران
بود .آیتاهلل صادق آملیالریجانی در اینباره اظهار
داش��ت :انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان
طاغوت پولهایی را برای س�لاح دریافت کردهاند
که ج��زو بدهیهای آنها به ملت ایران اس��ت اما
این موضوع��ات هیچ ارتباطی با مس��ائل قضایی
ن��دارد و نظام قضای��ی و نیروهای امنیتی صرفاً با
عوام��ل نفوذ ،ف��ارغ از تابعیتش��ان در چارچوب
قان��ون برخورد میکنند .آی��تاهلل آملیالریجانی
دیروز دوشنبه در جلس��ه مسؤوالن عالی قضایی
پسابرجام چن��د روز پس از اذعان عراقچی
مبنی ب��ر اینکه اروپ��ا از ثبت و
اعالم  SPVهم ناتوان است و منافع ایران از برجام
به صفر نزدیک ش��ده است ،علی الریجانی نیز به
صراحت اعالم کرد اروپاییها درباره تعهدات خود
کاری نکردهاند.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،بعد از خروج آمریکا
از برج��ام و تصمی��م دولت برای ادام��ه برجام با
کشورهای اروپایی ،قرار بود اروپا ظرف چند هفته
(حداکثر  2ماه) بسته مشوق خود را به ایران ارائه
ده��د .با اتمام این ضرباالج��ل در تیرماه و عدم
ارائه  SPVاما بس��یاری از کارشناسان نسبت به
خلف وعده اروپاییها هشدار دادند .عمده نگرانیها
در اینب��اره مبنی بر این گزاره ب��ود که اروپا ارائه
بسته ضدتحریمی خود به ایران را تا موعد  4نوامبر
یعنی زمان بازگش��ت دور دوم تحریمهای آمریکا
کش خواهد داد تا به این وس��یله هم تحریمها به
جان اقتصاد ایران بنشیند و هم ابتکار عمل از ایران
برای مقابله با تحریمها س��لب شود .در مقابل اما
دولت و نمایندگان حامی دولت بر ادامه آن مسیر
تاکید ورزیدند .در همین راستا ،علی الریجانی 4
مردادماه و  2هفته بعد از اتمام ضرباالجل دوماهه
ایران به اروپا ،پیشنهادهای اروپا را در سطح کالن
معق��ول نامید .الریجان��ی در اینب��اره گفته بود:
اروپاییها در مذاکره با ایران پیش��نهاداتی درباره
فروش نفت و ساماندهی امور بانکی ارائه کردهاند
که در سطح کالن پیشنهادات معقولی بوده است.
گذش��ت زمان و بدعهدی مکرر اروپاییها در
ثبت  SPVاما نشان داد دغدغههای کارشناسان
و منتق��دان در بیاعتمادی به اروپا درس��ت بوده
است .اروپاییها ارائه بسته مش��وق به ایران را به
بهانههای مختلف و واهی آنقدر کش دادند که با
وجود فرارسیدن  13آبان و بازگشت تحریمها نیز
خبری از این بس��ته نشد .به نظر میرسد همین
موضوع ،موافقان ادامه مذاکرات برجامی با اروپا را
به تجدید نظر واداشته است.
علی الریجانی روز گذشته در جریان نشست
خبریای که به مناس��بت روز مجلس برگزار شد
در پاس��خ به س��ؤالی درباره ضرباالجل ایران به
اروپا درباره تعه��دات اروپاییها و زمان پایان این
ضرباالجل گفت :اروپاییها بحثهایی قبال مطرح
میکردند مبنی بر اینکه با خروج آمریکا از توافق
هس��تهای ،ایران از آن خارج نشود و میخواستند
ایران تعهداتش را اجرا کند اما آنها درباره تعهدات

برخی مطالب علیه قوهقضائیه را صددرصد خالف
و ناصواب دانس��ت و اظهار کرد :چندی قبل ،وزیر
خارج��ه انگلیس قبل از س��فر به ای��ران با لحنی
تکبرآمیز به دولت جمهوری اسالمی هشدار داده
بود از حبس دوتابعیتیها خودداری کند .این نحوه
برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری
در ق��رون گذش��ته اس��ت ولیکن توج��ه ندارند
جمهوری اسالمی با دولتهای طاغوتی سابق که
با یک هش��دار بیگانگان تنشان میلرزید ،تفاوت
دارد و این دولت با اس��تقالل کامل عمل میکند.
آیتاهلل آملیالریجانی با بی��ان اینکه همه قوا در
جمهوری اسالمی مستقل هس��تند ،تاکید کرد:
کش��ورهای خارجی باید ردای تکبر را از تن به در
کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند
در جایگاهی نیس��تند که بخواهند به قوای نظام
اسالمی در انجام وظایفشان هشدار دهند .رئیس
قوهقضائی��ه افزود :به دلیل همی��ن تکبرورزی در
گفتار و رفتار ،با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه
انگلیس برای مالقات با مسؤوالن قضایی جمهوری
اسالمی ،هیچ یک از مسؤوالن دستگاه قضا وقت
مالقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه ش��وند
با مردم و مس��ؤوالن ایران باید ب��ا لحن و ادبیات
شایس��ته صحبت کنند .آی��تاهلل آملیالریجانی

با بی��ان اینکه عالوه بر مباحث سیاس��ی ،برخی
اظه��ارات آنه��ا به لح��اظ قضای��ی و حقوقی نیز
نادرس��ت است ،خاطرنشان کرد :دوتابعیتی بودن
در جمهوری اسالمی جرم نیست و کسی در ایران
صرفاً به دلیل دوتابعیت��ی بودن تعقیب و زندانی
نمیشود .افرادی که مورد اشاره مسؤوالن خارجی
هس��تند ،در کش��ور ما اقداماتی برخالف امنیت
مرتکب ش��دهاند یا دست به جاسوسی زدهاند که
تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرائم است و هیچ
ربطی به دوتابعیتی بودنشان ندارد.
■■دستگاه قضایی مقابل نفوذ ایستاده

رئیس قوهقضائیه در ادامه اظهاراتش در جلسه
مس��ؤوالن عالی قضایی با بی��ان اینکه دوتابعیتی
بودن صرفاً برخی آث��ار حقوقی و قضایی دارد اما
فاقد وصف مجرمانه اس��ت ،ادام��ه داد :تنها دلیل
این هجمههای سنگین علیه دستگاه قضایی این
است که در برابر نفوذ دشمن ایستادهایم و بسیج
نیروها و صرف میلیونها دالر از سوی کشورهای
غرب��ی برای تخریب مس��ؤوالن قضایی جمهوری
اس�لامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر
نفوذ اس��ت .آی��تاهلل آملیالریجانی با اش��اره به
هشدارهای مکرر رهبر معظم انقالب طی دههها
و سالهای گذشته درباره مساله نفوذ ،تصریح کرد:

در ادامه تصریح مقامات دولتی مبنی بر ناامیدی از اروپا برای ارائه  ،SPVعلی الریجانی روز
گذشته از رویکرد اروپا در عمل به تعهدات برجامی انتقاد کرد

اروپاییها کاری نکردند

خ��ود کاری نکردند .راهکارهایی ه��م در اینباره
مطرح شده که هرازگاهی هم تغییر کرده است اما
ایران هم در حال رصد است و در شورای هستهای
بحثهای مفصلی شده است ،آنچه مهم است این
است که توافق بینالمللی بوده اما عنصر مزاحمی
مشکالتی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد :آیا دیگران میخواهند پایبند
به این توافق هس��تهای باشند یا نه؟ طرف اصرار
دارد که باشد و میگوید از نظر اجرایی مشکالتی
داریم که البته ممکن اس��ت درس��ت هم باشد،
ضمن اینکه مس��أله اقتص��ادی در دنیا مهم و به
ابزاری تبدیل ش��ده است که پس از جنگ سرد،
تیغ اقتصادی مسأله برانی شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :هنوز در
حال مذاکره هستند و فکر میکنم مذاکره نهایی

ایران و اروپا در حال انجام است و به نتیجه برسد
که براس��اس آن عمل خواهد ش��د و در غیر این
صورت تصمیمگیری خواهد شد.
■■اقرارهای «نفر دوم» درباره برجام

تصریح الریجانی بر این واقعیت که اروپاییها
درباره تعهدات خود کاری نکردند ،در ش��رایطی
بیان میش��ود ک��ه در روزهای گذش��ته عباس
عراقچ��ی ،معاون وزی��ر امور خارج��ه و نفر دوم
مذاکرات هس��تهای بارها و بارها توان اروپا برای
کم��ک به ایران در مقاب��ل تحریمهای آمریکا را
زیر س��وال ب��رده و حتی گفته بود نف��ع ایران از
برجام به صفر نزدیک ش��ده اس��ت .تاملی گذرا
ب��ر مواضع چن��د هفته اخیر عراقچ��ی پیرامون
اروپا نش��اندهنده س��یر نزولی در امید و اعتماد
او به توانمندیهای اتحادیه اروپایی برای مقابله

نما
چارچوب  SPVهنوز تکمیل نشده است
س�خنگوی وزارت ام�ور خارجه گف�ت :اسپیوی همچنان در حال پیگیری اس�ت و هفته گذش�ته
صحبتهای الزم انجام ش�ده و توقعات ایران در این زمینه کامال روش�ن اس�ت .به گزارش باش�گاه
خبرنگاران جوان ،بهرام قاسمی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح دیروز برگزار شد ،با
اشاره به کانال ویژه مالی  SPVو عدم اجرای آن از سوی اروپا و محدودیت خرید نفت و امیدواری نسبت
به اسپیوی اظهار کرد SPV :همچنان در حال پیگیری است و هفته گذشته صحبتهای الزم انجام
شده و توقعات ایران در این زمینه کامال روشن است؛ به دالیل خاصی هنوز چارچوب به صورت کامل
تکمیل نشده و ما اصرار داریم طرفهای مقابل با اراده و جدیت بیشتری عمل کنند تا سازوکار مالی بین
دو طرف عملیاتی شود .وی ادامه داد :امیدوارم در کمترین زمان ممکن به تفاهم کامل نائل شویم و این
سیستم بین ما و اروپاییها شکل عملیاتی به خود بگیرد.

دش��من از هر منفذی اعم از اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ اس��تفاده میکند
و در ح��ال حاضر نیز همه عوام��ل خود را بر این
هدف متمرکز کرده است ،بنابراین طبیعی به نظر
میرسد که نظام جمهوری اسالمی نسبت به این
موضوع حساس��یت به خرج دهد و نظام قضایی و
امنیتی با کس��انی که در داخل برای دشمن کار
میکنند یا بسترس��از دخالتهای دشمن در امور
جمهوری اسالمی هس��تند ،برخورد کند .رئیس
قوهقضائیه با بیان اینکه دستگاههای دولتی غرب و
اختاپوس رسانهای آنها تالش دارند این موضوعات
را به مس��ائل مالی فیمابین کشورها ربط دهند،
اظهار کرد :البته کش��وری مانند انگلیس به ایران
بدهکار اس��ت و از زمان طاغوت پولهایی را برای
سالح دریافت کردهاند که جزو بدهیهای آنها به
ملت ایران اس��ت اما این موضوعات هیچ ارتباطی
با مس��ائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای
امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ ،فارغ از تابعیتشان در
چارچوب قان��ون برخورد میکنند .غرب هم الزم
است بداند که سرمایهگذاریش برای نفوذ بیفایده
اس��ت و دس��تگاه قضایی با این قبیل فش��ارها و
س��خنان بیاس��اس از موضع خود عقبنش��ینی
نخواهد کرد.
با تحریمهای ضدایرانی آمریکاست .عراقچی نیز
مانند دیگر موافقان ادامه برجام با اروپا بش��دت
نس��بت به نتیجهبخش��ی این مذاکرات امیدوار
ب��ود ،چنانکه  ۲تیر در گفتوگوی��ی با یورونیوز
گفته بود :ما همچنان منتظر و امیدواریم بس��ته
پیشنهادی اروپاییها مورد رضایت ایران باشد تا
ایران از برجام خارج نشود .این امید عراقچی اما
در هفتهه��ای اخیر و با خلف وعده اروپاییها در
ارائه  SPVبه س��رعت رنگ باخت .عراقچی 27
آبان در پایان سفر خود به  3کشور اروپایی درباره
وضعیت همکاری ایران با اروپا بهگونهای س��خن
گفت که نشاندهنده ناامیدی وزارت امور خارجه
از بسته تضمینهای اروپا برای زنده نگه داشتن
برج��ام بود .او در اینب��اره به ایرنا از قطع امید از
اروپ��ا گفته و تاکید کرده در ایران دس��تگاههای
دولت��ی در حال تدبیر راهکارهایی برای مقابله با
تحریم هس��تند .عراقچی دوش��نبه  28آبان در
همای��ش تحوالت منطقه و نظ��ام بینالملل در
دانش��گاه عالمه طباطبایی نیز تصریح کرد :پس
از اعالم خ��روج آمریکا از برجام ما درخواس��ت
اروپاییها را قبول کردیم و به آنان فرصت جبران
خروج آمریکا از برج��ام را دادیم که این فرصت
چند هفتهای بود تا خواس��تههای ایران از برجام
از سوی اروپاییها تامین شود .با وجود این  6ماه
فرصت کمی نیست که آنها نتوانند راهحل عملی
پیدا کنند و متاس��فانه هنوز قادر نیستند SPV
را رسما اعالم کنند ،چرا که فشارهای آمریکا به
اروپا بشدت سنگین است و آمریکا نهتنها به دنبال
آن است که  SPVشکل نگیرد ،بلکه نمیخواهد
بین ایران و اروپا همکاری اقتصادی برقرار باشد.
اروپا ناتوان از ثبت  SPVاست .معاون وزیر امور
خارجه همچنین هفته گذش��ته که در سومین
س��مینار همکاریهای هستهای ایران و اتحادیه
اروپایی س��خن میگفت ،تاکید کرد که «اعمال
مج��دد تحریمهای آمریکا ،بهرهمن��دی ایران از
مزایای برجام را به صفر نزدیک کرده است».
پی��ش از این نی��ز رئیس ش��ورای راهبردی
رواب��ط خارجی با بی��ان اینک��ه در بحث برجام
منتظر اقدامات عملی بیش��تری از س��وی اروپا
هس��تیم ،تاکید کرد :اگرچه اروپا اقداماتی انجام
داده اما هنوز این تالشها انتظارات ما را برآورده
نکرده است .کمال خرازی شهریورماه گذشته به
صراح��ت گفته بود اروپاییه��ا آنطور که باید به
روشنی به تعهدات خود عمل نکردهاند.

اخبار

معرفی آیتاهلل کعبی به عنوان
حقوقدان تراز انقالب

آیین تجلی��ل از حقوقدانان
برجس��ته کش��ور با حضور
رئیس جامعه مدرسین برگزار
ش��د .در این مراسم آیتاهلل
کعبی به عنوان حقوقدان تراز
انقالب مورد تجلیل قرار گرفت .به گزارش رسا،
دوره تکمیلی حقوقدانان تراز انقالب اس�لامی
و نخستین دوره توانمندسازی مربیان آموزش
همگانی حقوق صبح دیروز از س��وی سازمان
بس��یج حقوقدان��ان با همکاری مرکز بس��یج
قوهقضائیه و معاونت اجتماعی پیش��گیری از
وقوع جرم قوهقضائیه در مجتمع یاوران مهدی
جمکران برگزار ش��د .در ای��ن همایش ،آیات
یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و
عضو فقهای شورای نگهبان ،کعبی عضو مجلس
خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم ،حجج اسالم ابراهیمی رئیس دفتر جامعه
مدرس��ین حوزه علمیه قم ،خلیلی رئیس کل
دادگس��تری استان قم ،همچنین افشار رئیس
هیأت اندیش��هورز سپاه پاس��داران و بهرامیان
مسؤول سازمان بسیج حقوقدانان و جمعی از
قضات ،وکال و دانشجویان رشته حقوق حضور
داش��تند .آیتاهلل یزدی در این نشست اظهار
داشت :اعتبار حکومت تا حد زیادی وابسته به
دستگاه قضایی و اعتبار دستگاه قضایی وابسته
به قضات و کارمندان آن است ،بنابراین وکال و
قضات باید قدر نعمتی که خداوند نصیبشان
کرده است را بدانند .در این نشست همچنین
از برخی حقوقدانان تقدیر شد که آیتاهلل کعبی
عضو جامعه مدرسین و استاد برجسته حقوق
حوزه و دانشگاه به عنوان حقوقدان تراز انقالب؛
قاضی صلواتی با عنوان قاضی برگزیده در عرصه
فسادس��تیزی ،قاضی اصانلو ب��ه عنوان قاضی
جوان استکبارستیز و قاضی فیضاهلل صالحی
مستشار عالی تجدید نظر در قوهقضائیه نشان
استکبار و فسادستیزی را دریافت کردند.

توان دفاعی ایران متناسب
با تهدیدها تعریف میشود

عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس گف��ت :آمریکاییها
همیش��ه از گزین��ه نظامی
روی میز علیه ایران صحبت
میکنن��د ،ای��ن ح��ق ملت
ایران اس��ت برای تقویت بنیه دفاعی خود هر
کاری را ک��ه بخواهد انجام دهد .سیدحس��ین
نقویحسینی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره
اظهارات کشورهای اروپایی درباره تحریم بیشتر
ایران بابت فعالیتهای موشکی ،اظهار داشت:
توان دفاعی هر کشوری متناسب با تهدیدهای
آن کشور تعریف میشود ،ایران کشوری است
که صراحتا از س��وی کشورها تهدید میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با بیان اینکه آمریکاییها همیش��ه از
گزینه نظام��ی روی میز علی��ه ایران صحبت
میکنند ،بیان کرد :این حق ملت ایران اس��ت
که ب��رای تقویت بنیه دفاعی خ��ود هر کاری
را ک��ه بخواهد انجام ده��د .وی افزود :قبال نیز
اعالم کردهایم اس��تراتژی جمهوری اس�لامی
ایران هیچگاه تهاجمی نیست و ایران هیچگاه
به کش��وری حمله نک��رده و از ای��ن پس نیز
حمله نمیکند .وی اف��زود :مطابق برجام باید
کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل کنند،
ایران تاکنون خالف مف��اد برجام عمل نکرده
اس��ت و نباید اروپاییها به فعالیتهایی که در
برجام تعریف نشده ،بپردازند.

رایزنی رئیس دفتر سیاسی حماس
با وزیرخارجه

اس��ماعیل هنیه ،رئیس دفتر
سیاس��ی حم��اس در تماس
تلفنی ب��ا وزیر ام��ور خارجه
کش��ورمان درب��اره آخری��ن
تح��والت فلس��طین تبادل
نظر کرد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،
اس��ماعیل هنیه در تماس تلفنی با محمدجواد
ظری��ف درب��اره آخری��ن تحوالت فلس��طین
تب��ادل نظر کرد .آقای هنیه با اش��اره به تالش
آمریکا ب��رای ارائه پیشنوی��س قطعنامهای در
مجمع عمومی برای محکومیت مقاومت اسالمی
فلسطین خواس��تار مخالفت جمهوری اسالمی
ایران با این اقدام آمریکا ش��د .ظریف ،وزیر امور
خارجه ه��م در این گفتوگ��و ضمن تاکید بر
حمایت جمهوری اسالمی ایران از حقوق مردم
فلسطین ،از اینکه به دلیل برخی سیاستهای
کشورهای منطقه دولت آمریکا این جسارت را
پی��دا کرده که نهتنها در یک اقدام مغایر حقوق
بینالملل سفارت خود را به قدس شریف منتقل،
بلک��ه حتی در مجمع عمومی ملل متحد علیه
مقاومت مردم فلسطین قطعنامه پیشنهاد کند،
اطمینان داد ایران در مجمع عمومی تمام تالش
خود را در هماهنگی با سایر کشورهای اسالمی
و مترقی برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه
مخالف منشور ملل متحد بهکار خواهد گرفت.

