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ى اندازد ،انسان را در خانواده محبوب و به
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...

تازههای مطبوعات
••ایران« -برنت اربل» که بین سالهای  2009تا 2013
سفیر آلمان در تهران بــود ،از وجــود اختالف فاحش در
گزارشهای رسانهای از وضعیت ایران خبر داد .وی در یک
مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سؤال که «آیا آن چه که
در رسانهها دربــاره شرایط بحرانی در ایران گفته میشود
واقعیتدارد؟»گفت«:منفکرمیکنمگزارشهاینادرست
درخصوص هر کشوری وجود دارد ،حتی درباره آلمان ،اما
درخصوصایران،رسانههاگزارشهاییارائهمیکنندکهبا
واقعیتموجودکمترینتطابقرادارد».
••کیهان -حسین شریعتمداری در یادداشت خود تأکید
کرد :اگر از بستن تنگه هرمز که با استناد به مواد  14تا 23
کنوانسیون 1958ژنوومواد 17تا 37کنوانسیون1982
جامائیکاحققانونیمانیزهست،صرفنظرکنیم،بایدمنتظر
گامهایبعدیآمریکاعلیهکشورمانباشیم.ماعالوهبربستن
تنگه هرمز بهروی شناورهای دشمن و متحدانش میتوانیم
از ظرفیتهای فراوان دیگر نیز استفاده کنیم ،ظرفیتها و
امکاناتیکهدردریایسرخداریموضربهزدنبهشرکتهای
آمریکاییدرمنطقهو....
••جام جم -این روزنامه در گزارشی دربــاره نقد و بررسی
فیلمسینمایی«متریششونیم»آوردهاست:باوجودبرخی
واکنشهابهفیلموحرفهایروستایی،درمتریششونیم،
تصویرمتفاوتوتازهایازپلیسایرانیارائهمیشود؛پلیسی
که این نوع از خشونت و جدیت ،الزمه تقابل او با قاچاقچی
مخوفیهمچونناصرخاکزادودیگرانیچوناوست.
••آفتابیزد-حمیدرضاشکوهیروزنامهنگاردریادداشتی
با تیتر «این بومرنگ به سمت خودمان برمی گردد» نوشت:
دولتاصالحطلبرویکارباشدیااصولگرا؛بیژنزنگنهوزیر
نفت باشد یا رستم قاسمی؛ فرقی ندارد .در شرایطی که بی
اعتمادیمردمروزبهروزبیشترمیشود،وارونهکردنواقعیت
ها و تالش برای بدبین کردن مردم ،مثل بومرنگی است که
پسازپرتاببهسمتخودمانبرمیگردد.مراقبگسترش
اینفضایبیاعتمادیباشیم.

...

انعکاس
••انصاف نیوز نوشت  :پیش از این خبری مبنی بر تایید
ادعــایــی منسوب به محمود احــمــدینــژاد مبنی بر این
که «انقالب  ۵۷کار انگلیس بوده است» از سوی عباس
امیریفر از روحانیان نزدیک به رئیس جمهوری سابق
منتشر کردیم .این در حالی است که «در خبر اولیه ،کل متن
در قالب موضع آقای امیریفر آمده بود در حالی که بخشی
از آن ،موضع شخصی دیگر در یک گروه تلگرامی بوده است.
همچنین تصریح میشود که منبع جمله نسبت داده شده
به احمدینژاد ،سایت بصیرت بود اما برداشت برخی این
بوده که این جمله را آقای امیریفر گفته است ».نامه نیوز هم
نوشت :سید عادل حیدری وکیل مدافع محمود احمدی
نژاد رئیس دولت های نهم و دهم اظهارات اخیر عباس
امیری فر را که از افراد نزدیک به او محسوب می شود کذب
دانست و گفت :از او به دادسرا شکایت می کنیم.
••سایت  598نوشت  :دوران شعار و شــوآف به پایان
رسیده! همچنین دوران تهدید و بزن دررو! اقدام آمریکا در
تروریستی خواندن سپاه ،اقدامی در جهت نقض حاکمیت
ملی کشورها و خــاف حقوق بین الملل اســت و اقــدام
متقابل جمهوری اسالمی نیز باید هم سطح این حرکت
تهدیدآمیز باشد .اخذ عوارض از تنگه هرمز از کشتی های
آمریکا و متحدان آن می تواند چنین پاسخ درخوری باشد.
بر اساس ماده ۲۶کنوانسیون حقوق دریاها ،کشور ساحلی
میتواند برای خدماتی خاص از قبیل تأمین امنیت و فانوس
دریایی و مبارزه با آلودگی های زیستمحیطی کشتیها و
به ویژه نفتکش ها از کشتی های عبوری عوارض اخذ کند.
اقدامی که در برخی مناطق دیگر دنیا نیز انجام می شود.
چنان که منبع ارزآوری اصلی کشور مصر ،اخذ عوارض از
کانال سوئز است.
••سایت برنا نوشت  :حسین فریدون از جواد کریمی
قدوسی خواست فایل ادعایی تقلید صدای رئیس جمهور
را منتشر کند .کریمی قدوسی مدعی شده فایل صوتی در
اختیار دارد که در آن حسین فریدون با تقلید صدای رئیس
جمهور برخی درخواست ها را از مدیران دولتی می کند.
••جام نیوز مدعی شد:  روزگذشتهعکسیازصحنعلنی
مجلس شورای اسالمی منتشر شد و نحوه نشستن یکی از
نمایندگان ،اعتراض بسیاری از اهالی رسانه را برانگیخت.
المیرا شریفی مقدم ،گوینده شبکه خبر ضمن انتقاد از این
رفتار این نماینده مجلس در توئیتر خود نوشت «:سخت
نگیرید! با قرار گرفتن در شرایط سیل زدگان ،به بررسی
اقــدامــات دستگاه ها مشغول اســت! خانه ملت یا خانه
شخصی؟!» مجلس شورای اسالمی یکی از قوای جمهوری
اسالمی است و استراحت در این مکان با این وضعیت قطعا
صورت خوشی در رسانه ها نخواهد داشت.
••تابناک نوشت  :فیلم سینمایی «قصرشیرین» تازهترین
اثــر رضــا میرکریمی ،در حالی توقیف شــده و سازمان
نمایش آن نشده که بنا بر
سینمایی حاضر به صدور پروانه
ِ
اعالم روابط عمومی این فیلم ،مخالفت یکی از نهادها با
یکیازسکانسهایفیلم،منجربهجلوگیریازصدورپروانه
نمایش شده است؛ در یکی از سکانسها ،افسر پلیس راهور
فرستادن خودروی حامد بهداد به پارکینگ است
به دنبال
ِ
و در نهایت پس از آن که از بهداد رشوه دریافت میکند،
دستور حرکت میدهد .بهداد در ادامــه سعی میکند،
ماجرای رشوه گرفتن افسر را به مافوقش اطالع دهد که
با التماس افسر پلیس از این حرکت پشیمان میشود.
تنها سکانسی که میتواند چنین واکنشی را در پی داشته
باشد ،همین سکانس رشوه گرفتن یک مأمور پلیس است؛
اتفاقی که ظاهر ًا این اعتقاد وجود دارد رخ نمیدهد یا اگر
رخ میدهد ،نباید در فیلم سینمایی بیان شود!
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عراقچیبهتوئیتبرجامیسفیرفرانسهدرآمریکاواکنشنشانداد

با اشاره به این که سازوکار متناظر
اینستکس در ایران راه افتاده است

وقاحتبرجامیفرانسه

ظریف:اروپاییهابسیارعقب
هستند

سفیر جدید فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شد

یک مقام فرانسوی در توئیتی عجیب و
وقیحانه گفت :ایران حتی بعد از پایان
ضرب االجل های موجود در برجام
هم حق غنی سازی ندارد و از آن جا
که روسیه اورانــیــوم نیروگاه بوشهر
را تأمین می کند ،دلیلی برای غنی
سازی اورانیوم در ایران نیست! سید
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر
امور خارجه به توئیت برجامی سفیر
فرانسه در آمریکا واکنش نشان داد
و تأکید کــرد :در صورتی که فرانسه
این موضع گیری را نفی نکند ،ایران
تصمیم مقتضی خواهد گرفت .به
گــزارش فــارس ،عراقچی در صفحه
توئیتر خود نوشت« :اگر توئیتهای
جــرارد آرود موضع فرانسه اســت ما
با نقض عمده هدف و مقصود برجام
و قطعنامه  2231ش ــورای امنیت
مواجهیم .پاریس باید فــورا شفاف
سازی کند ،در غیر این صورت ما اقدام
الزم را به عمل میآوریم».
▪سفیر فرانسه در آمریکا چه گفته
بود؟

در توئیت سفیر فرانسه در آمریکا از
تحریم ایــران در صــورت غنی سازی
بعد از برجام سخن به میان آمــده و
تصریح شــده اســت« :ایــن کــه گفته
شود ایران بعد از انقضای برجام مجاز
به غنیسازی اورانــیــوم خواهد بود
اشتباه است .ایران به موجب "پیمان
منع اشاعه" و پروتکل الحاقی و تحت
نظارتهای شدید باید ثابت کند که
فعالیتهای هستهای اش صلحآمیز
هستند».
▪جــرارد آرود:ایـــران نباید بعد از
برجام غنی سازی کند

این مقام فرانسوی به صراحت ،نص
صــریــح بــرجــام کــه مــحــدودیــت های
هسته ای ایــران را موقت می دانــد،
زیر پا گذاشته و در توئیت خود نوشته
است« :همان گونه که سال ۲۰۰۲
گفتیم که طبق پیمان منع اشاعه،
غنیسازی اورانــیــوم بــدون داشتن
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وزیر امور خارجه راهاندازی اینستکس توسط اروپا را اقدام مقدماتی
خواند و گفت :سازوکار متناظر در ایران هفته گذشته راهاندازی شده
و االن اروپاییها هیچ بهانهای ندارند برای این که کار خود را شروع
کنند .محمدجواد ظریف دیروز در حاشیه رونمایی از پایگاه اینترنتی
«دیپلماسی اقتصادی» وزارت امور خارجه با اشاره به این که سازوکار
مالی اروپا تنها یکی از تعهدات مقدماتی اروپا بعد از خروج آمریکا از
برجام بوده ،گفت :حاال باید برای مدت زیادی اروپاییها تالش و
فعالیت کنند تا بتوانند تعهداتشان را انجام دهند ،آن ها بسیار عقب
هستندونبایداینگونهتصورکنندکهجمهوریاسالمیمنتظرآنها
میماند.ویتاکیدکرد:مابحمدا...روابطبسیارخوبیباهمسایگان
داریم ،سازوکارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها راهانــدازی
کردیموداردعملمیکند.مننمیدانماروپاییهابراییکسازوکار
مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند؟
یک برنامه غیرنظامی باورپذیر در
زمینه هستهای غیرقانونی است،
قــادر خواهیم بــود در ســال ۲۰۲۵
هــم در صــورت لــزوم واکــنــش نشان
دهیم .آن موقع تحریمهایی اعمال
شدند .تحریمها میتوانند مجدد
اعمال شوند .بعد از برجام ،هیچ بند
"زوالپــذیــری" وجود نــدارد! روسیه،
اورانیوم غنیشده نیروگاه هستهای
بوشهر را تأمین میکند .بنابراین
هیچ دلیل قابل درکی وجود نخواهد
داشت ایــران بعد از برجام ،اقــدام به
غنیسازی وسیع اورانیوم کند!»
▪احضار سفیر جدید فرانسه در
ایران به وزارت خارجه

توئیت مقام فرانسوی موجب شد
فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در
ایـــران ،در نخستین روز ک ــارش به
وزارت خارجه احضار شود.
سید حسین سادات میدانی ،رئیس
دبــیــرخــانــه ســتــاد پیگیری اج ــرای
برجام در خالل احضار سفیر فرانسه
با اشــاره به توئیت های منتسب به
سفیر فرانسه در واشنگتن خواستار
توضیح دولت فرانسه شد و اعالم کرد
در صورتی که اظهارات مزبور مورد
تأیید دولت فرانسه بوده و بیان کننده
مواضع رسمی این کشور باشد ،این

...

امــر در مخالفت آشکار با اهــداف و
مفاد برجام خواهد بود و چنان چه به
نحوی رضایت بخش به ایــن مسئله
رسیدگی نــشــود و مــوضــوع فیصله
نیابد ،جمهوری اسالمی موضوع را
براساس سازوکارهای پیش بینی
شده در برجام پیگیری می کند و حق
خود بــرای هرگونه واکنش مقتضی
را مــحــفــوظ مـــیدانـــد .بــه گـــزارش
ایسنا در واکنش ،سفیر فرانسه در
تــهــران ضمن ابـــراز بــی اطــاعــی از
توئیت های منتسببهسفیرکشورش
در واشنگتن ،بر اراده سیاسی این
دولــت بر اجــرای کامل مفاد برجام
تاکید و اعالم کرد مراتب را بالفاصله
به پاریس گزارش خواهد کرد.
▪هــمــنــوایــی زبــانــی و اقــتــصــادی
اروپایی ها با آمریکا درباره برجام

تــوئــیــت ایـــن مــقــام فــرانــســوی در
حــالــی اســت کــه طبق متن برجام
هــمــه م ــح ــدودیـ ـته ــای فیزیکی
اعــمــالشــدهروی غــنــیســازی ،از
جمله مــحــدودیــت در تــعــداد و نوع
مــاشــیـنهــای ســانــتــریــفــیــوژ ،سطح
غنیسازی ،مکا نهای تأسیسات
غنیسازی و میزان ذخایر اورانیوم
غنیسازیشده ،پس از  15سال از
زمان اجرایی شدن برجام برداشته



خبر

▪اسنادی از مشارکت فعال آمریکا در جنایت علیه بشریت
جمع آوری کردیم

خواهند شــد .فرانسه از نخستین
کشورهایی بود که بعد از خروج آمریکا
از بــرجــام از «تــوافــق مکمل برجام»
سخن گفت.

به گزارش فارس ،ظریف درباره واکنش جدید وزارت خارجه به
تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا هم از نامه ای خبر داد که
روز یک شنبه [دیروز] برای وزرای خارجه کشورهای دیگر ارسال
شده است .وی درباره این نامه توضیح داد :در این نامه به این اقدام
و موضع گیری که از سوی کشورها ضروری است صورت بگیرد،
درباره عواقب بسیار خطرناکی که اقدام بی سابقه آمریکا در این
زمینه داشته ،تذکرات الزم به همه وزرای خارجه داده شد .ظریف
به مسئله ممانعت از کمک های نقدی خارجی به سیل زدگان هم
گفت :ما اسنادی را جمع آوری کرده و به زودی منتشر خواهیم کرد
که نشان میدهد بانکها و حتی بانکهای اروپایی به دلیل نگرانی
از اقدامات آمریکا از پذیرش کمکهای ایرانیهایی که در خارج از
کشور حضور دارند یا مردم سایر کشورها که مایل به کمک رسانی
هستند ،سرباز میزنند.وی گفت :ما اسنادی را جمع آوری کردیم
که ثابت میکند آمریکا در این اقدام که میشود آن را جنایت علیه
بشریت تعریف کرد ،مشارکت فعال دارد.وزیــر خارجه کشورمان
دیروز در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای
ایتالیا هم گفت :تشکیل سازوکار متناظر اینستکس در ایران را به
اروپایی ها اطالع دادیم.

▪کاهش  ۲۸درصـــدی مبادالت
تجاری سه کشور اروپایی با ایران

کشورهای اروپایی در ماه های گذشته
در بــرابــر خــروج غیرقانونی آمریکا
سکوت کرده و جز اظهار پایبندی به
برجام آن هم در صورت ادامه اجرای
آن توسط ایران ،اقدام دیگری نکرده
اند .این کشورها مبادالت اقتصادی
خود را هم با ایــران کاهش داده اند
و بــه سمت خــط صفر نــزدیــک کــرده
اند .در گزارش معاونت بررسی های
اقــتــصــادی اتـــاق بــازرگــانــی تهران
صــادرات ایــران به آلمان طی یــازده
ماهه سال  ۹۷نسبت به مدت مشابه
سال قبل از آن با کاهش  ۲۸درصدی
به  ۲۳۰میلیون دالر ،ص ــادرات به
فرانسه با کاهش  ۲۸درصدی به ۲۵
میلیون دالر و صادرات به انگلیس با
کاهش  ۳۹درصــدی به  ۲۷میلیون
دالر رسیده اســت .با بی میل شدن
اروپایی ها به مبادله با ایــران ،ارزش
واردات ایران از سه کشور یاد شده در
مدت زمان مورد بررسی نیز کاهشی
بوده است.
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دیپلماسی
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عراق

رئیس سازمان مدیریت بحران :مسئوالن
از سفر به مناطق سیلزده خودداری کنند

پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک نظامی ایران و
عمان در مسقط

مردم دیاله عراق  90میلیون دینار به سیل زدگان
ایران کمک کردند

ایلنا  -اسماعیل نجار دربــاره سفرمسئوالنی که در مناطق سیلزده
مسئولیتی بر عهده ندارند ،گفت :مسئوالن این سفرها را انجام ندهند،
چراکهاینسفرهامسائلمختلفیدرپیداردازجملهاینکهبایدافرادی
امنیتاینمسئوالنراتامینکنند.همچنینضمندرنظرگرفتنتشریفات
توقع است که مسئوالن استانی آنــان را همراهی کنند ،در حالی که
مسئوالناستانیبایددایمادرستادحضورداشتهباشندوفرماندهیکنند.

فارس-پانزدهمیننشستکمیسیونمشترکنظامیایرانوعمانروز
گذشته به میزبانی ستادکل نیروهای مسلح سلطنت عمان در مسقط
آغاز شد .بر اساس این گزارش ،در این نشست پنج روزه  ،دو طرف درباره
روند پیشرفت توافقات و تعامالت و همچنین برنامه ریزی برای توسعه و
تعمیقهرچهبیشترروابطنظامیوانتظامیبینالمللینیروهایمسلح
دو کشور مذاکره میکنند.

ایرنا « -سید جبار المعموری» از اتحادیه علمای مسلمان و مسئول
کمپین «قدرشناسی» از ایران در استان دیاله در شرق عراق از جمع
آوری بیش از 90میلیون دینار (هر 1200دینار معادل یک دالر) کمک
به سیل زدگان ایرانی خبر داد .احزاب ،گروه های مختلف مردمی و
نیروهای الحشد الشعبی و مقاومت اسالمی در عراق برای کمک رسانی
به سیل زدگان ایرانی فعاالنه مشارکت کرده اند.

ایرانهراسیآمریکااینباردرآمریکایالتین
دو مقام ارشد دولت ترامپ در ادامه سناریوی ایران هراسی ،از حضور ایران در
آمریکای التین گالیه کردند .به گزارش ایرنا و ایلنا«،مایک پمپئو» ،وزیر امور
خارجه آمریکا که برای پیگیری دخالت های کشورش در امور داخلی ونزوئال
به آمریکای جنوبی سفر کرده است ،با طرح ادعای بیاساس حضور ایران در
آمریکای التین ،مدعی شد :شکی در این نیست که ایران در این منطقه حضور

دارد .وی در ادامه افزود :ایران در آمریکای جنوبی در جهت حمایت از حزبا،...
حمایت از سازمانهای مجرم فرا مرزی و ادامه حمایت از تالشهای خود در
راستای ترویج تروریسم در سراسر منطقه ،پول زیادی را هزینه میکند.
همزمان «مایک پنس» معاون رئیسجمهور آمریکا هم روز جمعه مدعی شد دو
تبعه ایران هنگام تالش برای ورود غیرقانونی به آمریکا از طریق مرز مکزیک،

بازداشت شد هاند .پنس که برای بازدید از مرز مکزیک به شهر «نوگالس»
در جنوبیترین نقطه ایالت «آریزونا» رفته بود ،در توئیتر نوشته است که در
جلسهای که در این شهر با مسئوالن مرزبانی آمریکا داشته ،مطلع شده که
آنها دو تبعه ایرانی را که تالش داشتهاند از دید گشت مرزی پنهان بمانند،
بازداشت کرد هاند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

بررسی طرح مقابله با آمریکا در بهارستان فردا پایان می یابد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اعالم تصویب کلیات
طرح اقدام متقابل ایران در برابر تروریستی خواندن سپاه
توسط آمریکا در کمیسیون متبوعش گفت :رسیدگی به
پیشنهادها طی بررسی جزئیات این طرح همچنان ادامه
دارد و فردا به پایان می رسد.
علی نجفی خــوشــرودی در پایان جلسه عصرگاهی
کمیسیون متبوعش به خبرنگار پارلمانی خراسان گفت:
کار رسیدگی به جزئیات طرح دو فوریتی اقدام متقابل
ایران در برابر ادعای آمریکا علیه سپاه تا روز دوشنبه پایان
می یابد و این طرح تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شد .همچنین علیرضا رحیمی عضو دیگر کمیسیون
امنیت ملی دربــاره علت خارج شدن طرح سهفوریتی
پیشنهاد شــده از ســوی فراکسیون امیدازدستور کار
مجلس گفت :این طرح به لحاظ ادبیات و جهتگیری
هیجانیتراز طرح مشابه بود به طوری که کلیات طرح دو
فوریتی که از چارچوب حقوقی برخوردار بود به تصویب
مجلس رسید و جزئیات آن در کمیسیون همچنان در حال
بررسی است.
وی افــزود« :تصمیم آمریکا علیه سپاه به لحاظ شکلی
نسبت به کا رهای گذشته متفاوت است ،ولی به لحاظ

ماهیت ادامــه سلسله اقدامات تهدیدآمیز دولت های
آمریکاست؛ بــرایــن اســاس مجلس تصمیم گرفت با
مصوبهای به این اقدام پاسخ دهد اما ناگفته نماند هر
گونه تصمیم برای مقابله با آمریکاییها باید متناسب با
منافع و مالحظات نظام در سطوح اصلی تصمیمگیری
همچون شــورای عالی امنیت ملی بررسی و پیگیری
شود».
آمریکا هفته گذشته در تصمیمی خصمانه برای اولین بار
یک سازمان نظامی رسمی یک کشور را در لیست گروه
های به اصطالح تروریستی خود قرارد اد.
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گفت و گوی روز
دهقان :رئیس قوه قضاییه
از تدوین آیین نامه اجرای قانون
رسیدگی به اموال مسئوالن خبرداد
فائقی  -عضو کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس
بــا اشـــاره بــه نشست دیــروز
اعــضــای ایــن کمیسیون با
رئیس دستگاه قضا گفت:
رئیس قوه قضاییه از تدوین
آیــیـننــامــه اجــرایــی قــانــون
رسیدگی به اموال مسئوالن
و ابالغ در آینده نزدیک خبر داد.محمد دهقان ،نماینده
مردم چناران و بینالود در مجلس در گفت وگو با خراسان
با اشاره به دیدار روز گذشته اعضای کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس با آیتا ...رئیسی گفت  :در این نشست
نمایندگان دغدغههای خود درباره مبارزه با فساد در داخل
و بیرون از قوه قضاییه را مطرح کردند.عضو کمیسیون
قضایی مجلس اظهار کرد  :در این جلسه رئیس قوه قضاییه
تاکید کرد که «اگر ساز و کار فعلی قوه قضاییه پاسخ گوی
نیاز بــرای مبارزه با فساد نباشد ،قوه قضاییه سازوکار
جدیدی را در نظر خواهد گرفت» .
وی افـــزود :نمایندگان در ایــن دیــدار خواستار ایجاد
سازوکاری شدند که آرای قضات بدون ذکر نام طرفین
دعــوا در منظر و مــرآی مــردم قــرار گیرد.دهقان افــزود:
اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره مسائلی همچون
رسیدگی به موضوعات مربوط به مفاسد گسترده در
گــمــرکــات کــشــور بــه ویـــژه در زمینه قــاچــاق کــاالهــا و
مفاسدکالن درخصوصیسازیها مطرح کردند و خواستار
رسیدگی قــوه قضاییه به ایــن موضوعات شدند .عضو
کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد :اعضای کمیسیون
همچنین بر ضــرورت تحول در خصوص مردمی بودن
قضات و مسئوالن قضایی از صدر تا ذیل تاکید کردند.وی
افزود :آیتا ...رئیسی در بخشی از سخنان خود اعالم کرد
که کار تدوین آییننامه قانون رسیدگی به اموال مسئوالن
به زودی به پایان می رسد و ابالغ خواهد شد و اگر نقصی
در قانون وجود دارد ،وجود نقص دلیلی بر اجرانکردن آن
نیست .همچنین رئیس دستگاه قضا توجه به شوراهای
حل اختالف و استفاده صحیح از ظرفیت این شوراها و
حل مشکالت معیشتی اعضای آن و ضــرورت تحول در
نحوه جذب قضات ،احیای حقوق عامه وتبیین اقدامات قوه
قضاییه ازطریق دیپلماسی عمومی را مورد تاکید قرار داد.
دهقان با اشاره به حضور حجتاالسالم محسنی اژهای
معاون اول قوه قضاییه ،علیرضا آوایی وزیر دادگستری
و تعداد دیگری از مسئوالن قضایی تاکید کرد :بحث و
تبادل نظر دربــاره نحوه رسیدگی به برخی پرونده های
مفاسد اقتصادی و نحوه استرداد حقوق ملت نیز از جمله
موضوعاتی بود که در این جلسه بین نمایندگان و مسئوالن
قضایی طرح شد.
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خبر آخر
کمک مالی شیوخ عرب به «پ.ک.ک»
برای ناامن کردن مرزهای ایران
برخی کشورهای منطقه به سرکردگی عربستان در ادامه
جنگ نیابتی علیه ایــران ،از پژاک و پ.ک.ک حمایت
مالی کردهاند تا مرزهای ایران را ناامن کنند.
به گــزارش فــارس ،پ.ک.ک و شاخه ایرانی آن یعنی
گروه مسلح ،ستیز هجو و خشن «پژاک» در لیست سیاه
گرو ههای تروریستی آمریکا ،اروپــا ،ایــران و ترکیه قرار
دارند .کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان
بارها به این گروه کمک مالی کردهاند .هدف عربستان،
کشاندن جنگ به داخل و ناامن کردن مرزهای غربی
ایران است.
گفتنی اســت «ســیــمــور هــرش» (روزنــامــه نگار مطرح
مجله نیویورکر) در سال  2008میالدی افشا کرده بود
که نیروهای آمریکایی در حال حمایت از پژاک به عنوان
بخشی از برنامه ناآرام سازی ایران هستند .پژاک هم از
ایاالت متحده و هم از اسرائیل کمک دریافت میکند.
هرش مبلغ این کمکها را  400میلیون دالر ذکر کرده
بود.در تازهترین خبر درباره کمک خارجی به پژاک برای
فعالیت مخرب در ایــران ،روزنامه ینی شفق ترکیه طی
گزارشی نوشت ،کشورهای حاشیه خلیج فارس به تازگی
یک میلیارد دالر به پ.ک.ک کمک مالی کردهاند و بیشتر
آن نیز توسط عربستان و امارات تامین شده است .بدیهی
است بخش قابل توجهی از این پول صرف پژاک خواهد
شد زیرا پژاک ،زیرمجموعه پ.ک.ک است.
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