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کردها بخشهایی از جنوب عفرین را به ارتش
سوریه واگذار کردند

ارتــش ســوریه مناطقــی در جنــوب شــرق
عفریــن را بــه شــکل کامــل از یگانهــای
کــرد تحویــل گرفتــه و پــس از عقبنشــینی
نیروهــای کــرد پرچــم ســوریه را در آنجــا
بــه اهتــزاز درآورد .در همیــن حــال اخبــار
از ادامــه پیشــروی ارتــش ترکیــه در حومــه
عفریــن حکایــت دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نوشــته روزنامــه
مســتقل رای الیــوم ،یــک منبــع نظامــی
اعــام کــرد ،ارتــش ســوریه ظهــر روز
دوشــنبه پــس از عقبنشــینی نیروهــای
یگانهــای مدافــع خلــق کــرد ،گــذرگاه
الزیــاره در جنــوب شــرق عفریــن را بــه
شــکل کامــل از ایــن یگانهــا تحویــل
گرفتــه و پرچــم خــود را در آنجــا بــه اهتــزاز
درآورد.
ایــن منبــع تاکیــد کــرد ،ورود یگانهایــی
از ارتــش ســوریه بــه شــهرک الزیــاره در
 ۱۰کیلومتــری جنــوب شــرق شــهر عفریــن
میتوانــد مقدم ـهای بــرای ورود ارتــش بــه
شــهر عفریــن باشــد.
ارتــش ســوریه اواســط مــاه گذشــته
میــادی نیروهــای مردمــی را بــه منطقــه
عفریــن اعــزام کــرده و ایــن نیروهــا
خســارت بســیاری دیدنــد و گفتــه میشــود
روز شــنبه از منطقــه عفریــن عقبنشــینی
کردنــد.
تازهتریــن نقشــه درگیریهــا در عفریــن
و مواضعــی کــه بــه ارتــش ســوریه واگــذار
شــد

همچنیــن در عفریــن درگیریهــای
شــدیدی میــان یگانهــای مدافــع خلــق
کــرد از یــک ســو و ارتــش ترکیــه و
نیروهــای ســپر فــرات تحــت حمایــت آنکارا
از ســوی دیگــر در روســتاهای منطقــه بلبــل
در نزدیکــی مرزهــای ترکیــه شــکل گرفــت.

ایــن درگیریهــا پــس از آن صــورت
گرفــت کــه شــبهنظامیان کــرد تجهیــزات
نظامــی جدیــدی را بــه میدانهــای
درگیــری منتقــل کــرده و تصاویــری از ورود
تعــدادی اتوبــوس حامــل نیروهــای کــرد
مســلح از شــهر قامشــلی در اســتان حســکه
بــه عفریــن منتشــر شــد.
بــا ایــن حــال ســخنگوی دولــت ترکیــه
اعــام کــرده کــه نیروهــای ترکیــه و
شــبهنظامیان وابســته بــه آنهــا بــه زودی
عملیــات پاکســازی شــهر عفریــن بــه
عنــوان مرکــز ایــن منطقــه وســیع در شــمال
ســوریه از شــبهنظامیان کــرد را آغــاز

ایرنا«-عنایــه عزالدیــن» وزیــر مشــاور در امــور توســعه اداری لبنــان کــه
نخســتین وزیــر محجبــه در تاریــخ ایــن کشــور اســت در گفــت و گــوی
اختصاصــی بــا ایرنــا بــه تشــریح فرصــت هــا و چالــش هــای حضــور زنــان
در جوامــع اســامی پرداخــت .او تاکیــد کــرد کــه برخــاف آنچــه تندروهــا
می گویند ،تضادی بین اسالم و حضور زن در جامعه وجود ندارد.
عزالدیــن در عیــن حــال گفــت کــه تندروهــا کاری کــرده انــد کــه رابطــه بیــن
مفاهیــم اســامی و حضــور اجتماعــی زنــان متضــاد جلــوه کنــد از همیــن رو
کار ســختی پیــش روی ارتقــای جایــگاه زنــان در جوامــع اســامی وجــود دارد.
او پزشــک و عضــو جنبــش امــل اســت و در انتخابــات پارلمانــی پیــش رو
نیــز جــزو لیســت انتخاباتــی ایــن جنبــش اســت .رویــدادی کــه بســیاری آن را
تحولــی مثبــت در ارتقــای جایــگاه سیاســی زنــان شــیعه در لبنــان مــی داننــد.
در ادامــه متــن کامــل گفــت و گــو ایرنــا بــا عزالدیــن کــه بــه مناســبت روز زن
انجــام شــد ،مــی آیــد:
*ایرنــا :خانــم دکتــر عزالدیــن! شــما بــه عنــوان تنهــا وزیــر زن
کابینــه لبنــان و نخســتین وزیــر زن محجبــه ،وضعیــت زنــان در
کشــورتان را بویــژه از نظــر جایــگاه حقوقــی و اجتماعــی چطــور
ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا جایــگاه زنــان در لبنــان ارتقــا یافتــه
اســت؟
**عزالدیــن :اول بایــد بگویــم کــه وضعیــت اجتماعــی زنــان در لبنــان از نظــر
حضــور در جامعــه و بــازار کار خیلــی بهتــر از وضعیــت حقوقــی و سیاســی
آنهاســت .زنــان لبنانــی تــا حــد بســیار زیــادی در زندگــی اجتماعــی ،علمــی و
عملــی فعــال هســتند .در لبنــان ،تعــداد زیــادی پزشــک ،روزنامــه نــگار و فعــال
رســانه ای ،مهنــدس ،معلــم ،وکیــل و حتــی قاضــی زن داریــم .زن ،تقریبــا در
همــه زمینــه هــای کار حضــور دارد .امــا باتوجــه بــه حجــم حضــور آنــان در
مشــاغل گوناگــون جامعــه ،هنــوز بــه مراکــز تصمیــم گیــری در بخــش هــای
مختلــف راه نیافتــه انــد .اخیــرا شــاهد برخــی پیشــرفت هــای خــاص در زمینــه
هــای امنیتــی بــوده ایــم و برخــی زنــان بــا رســیدن بــه جایــگاه فرماندهــی،
کفایــت خــود را بــه اثبــات رســانده انــد .امــا مشــکل بــزرگ ،در نمایندگــی و
حضــور سیاســی باقــی مانــده اســت .بــا وجــود اینکــه لبنــان در ســال 1953
حــق نامــزدی و انتخــاب را بــه زنــان اعطــا کــرد و از نخســتین کشــورهایی بــود
کــه در جهــان عــرب ایــن حــق را بــه زنــان داد ،امــا از آن روز تــا کنــون تعــداد
وزرای زن از هشــت تــن فراتــر نرفتــه اســت و زنانــی هــم کــه بــه مجلــس
راه یافتــه انــد فقــط ده نفــر بــوده انــد .ایــن تعــداد در طــول ایــن همــه ســال
خیلــی کــم اســت .از ایــن رو مــا خواســتار ایــن بودیــم کــه در قانــون انتخاباتــی
جدیــد ســهم ویــژه ای بــرای زنــان جهــت نمایندگــی مجلــس در نظــر گرفتــه
شــود کــه متاســفانه بــه ایــن مــورد توجهــی نشــد .ایــن امــر تــاش زنــان
لبنانــی بــرای رســیدن بــه خواســته شــان را مــی طلبــد .بــه نظــر مــن بایــد
از کار تربیتــی و از احــزاب سیاســی شــروع و کاری کنیــم کــه زنــان در داخــل
احــزاب جایگاهشــان تقویــت شــود ،تــا مقدمــه ای بــرای ایفــای نقــش بــه
عنــوان نماینــده مجلــس و وزیــر باشــد.
*ایرنــا :خانــم وزیــر ،شــما از تعــداد انــدک زنــان در جایــگاه
هــای سیاســی در لبنــان صحبــت کردیــد ،تفســیر شــما از ایــن
موضــوع چیســت؟ آیــا شــما معتقدیــد کــه قانــون انتخاباتــی
جدیــد مــی توانــد ســهمی در رســیدن تعــداد بیشــتری از زنــان
بــه کرســی نمایندگــی در مجلــس داشــته باشــد؟
**عزالدیــن :همانطــور کــه ذکــر کــردم ،دلیــل اصلــی ،فرهنگــی اســت.
متاســفانه تــا همیــن امــروز ،هیــچ فرهنگــی بــرای نامــزدی و انتخــاب زنــان
وجــود نــدارد .اصــرار مــا بــر اختصــاص ســهم ویــژه بــرای زنــان ،بــه دلیــل
ایــن اســت کــه بــاور داریــم قوانیــن ،رفتــار مــردم را تغییــر مــی دهــد .ســهم
ویــژه زنــان ،مــی توانــد برخــورد رای دهنــدگان را تغییــر دهــد و بــرای آنهــا
نمایندگــی زن را عــادی نشــان دهــد تــا بتوانــد آن را انتخــاب کنــد .در اینجــا
همچنیــن نقــش احــزاب هــم مهــم اســت .احــزاب بایــد کاری کننــد تــا زنــان
بــه جایــگاه هــای تصمیــم گیــری در حــزب برســند و ایــن بخشــی از برنامــه
انتخاباتــی شــان شــود.
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خواهنــد کــرد.
در ایــن میــان ارتــش ترکیــه و نیروهــای
عــرب همپیمــان آن بــا حملــه بــه شــهر
جندیــرس در محــور غربــی منطقــه عفریــن،
در دو روســتای تلــف و کفــر زیتــا پیشــروی
کردنــد.
بــا ادامــه بمبارانهــای ارتــش ترکیــه،
منطقــه عفریــن شــاهد آوارگــی ســاکنان
ایــن منطقــه در ارتفاعــات االحــام و ســایر
مناطــق امنتــر اســت.
ســایت شــبکه خبــری الجزیــره بــه نقــل از
یکــی از فرماندهــان "ارتــش آزاد ســوریه"
کــه تحــت امــر ارتــش ترکیــه هســتند،
اعــام کــرد ،پــس از کنتــرل ارتــش آزاد
بــر روســتاهای حومــه عفریــن در دو روز
گذشــته ،نیروهــای آن کنتــرل ارتفاعاتــی
مشــرف بــه مســیرهای امدادرســانی زمینــی
کــه عفریــن را بــه مناطــق تحــت کنتــرل
دولــت دمشــق در دو روســتای نبــل و
الزهــراء در شــمال حلــب متصــل میکنــد،
در دســت گرفتنــد.
همچنیــن خبرگــزاری آناتولــی ترکیــه
تصاویــری را کــه توســط جنگندههــای
ترکیــهای ثبــت شــده بودنــد ،منتشــر
کردنــد ،در ایــن تصاویــر صفــی از
خودروهــای حامــل غیرنظامیانــی دیــده
میشــود کــه قصــد خــروج از عفریــن را
دارنــد و در برابــر ایســت یگانهــای کــرد
در جنــوب شــهر ایســتادهاند .آنــکارا مدعــی
اســت نیروهــای کــرد بــا تیرانــدازی مــردم را

مجبــور بــه بازگشــت میکننــد.
دیدهبــان حقــوق بشــر ســوریه اعــام کــرد،
بیــش از  ۲۰۰۰غیرنظامــی موفــق بــه خروج
از شــهر شــده و بــه ســمت شــهرک نبــل که
در کنتــرل دولــت دمشــق اســت ،حرکــت
کردهانــد ،دو شــهرک نبــل و الزهــراء
حــدود  ۱۶هــزار آواره از شــهر عفریــن را در
خــود جــای داده اســت.
ایــن دو شــهرک شــیعه نشــین پیــش
از کنتــرل ارتــش ســوریه بــر حلــب
در محاصــره شورشــیان ارتــش آزاد
ســوریه بــود کــه گفتــه میشــود در آن
زمــان کردهــای عفریــن در شکســتن
محاصــره آن بــه ارتــش ســوریه یــاری
رساندند.
در همیــن حــال لینــدا تــام ،ســخنگوی
دفتــر هماهنگــی امــور انســانی ســازمان
ملــل در ســوریه وضعیــت شــهر عفریــن را
بــه شــدت نابســامان خوانــده و گفــت :مــا
تــاش میکنیــم کمکهــای انســانی را
وارد شــهر کنیــم امــا بــا نزدیــک شــدن
درگیریهــا بــه عفریــن جــان بســیاری
از غیرنظامیــان در معــرض خطــر قــرار
میگیرد.
بکــر بــوزداغ ،ســخنگوی دولــت ترکیــه
نیــز روز دوشــنبه در جمــع خبرنــگاران
گفــت ۱۱۰۲ ،کیلومتــر مربــع در
عفریــن را بــه کنتــرل درآوردهانــد و بــه
زودی بــه مرکــز شــهر عفریــن وارد
میشوند.

ابالغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط
مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز
رئیـس قـوه قضاییـه در خصوص شـرایط مرخصـی زندانیـان در ایام
عیـد نـوروز  1397بخشـنامه ای بـه واحدهـای قضایی و دادسـراهای
سراسـر کشـور ابلاغ کرد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از اداره کل روابـط عمومـی قـوه قضاییه،
متـن ایـن بخـش نامـه به شـرح زیر اسـت:
بـه مناسـبت فرا رسـیدن سـال نو هجری شمسـی و بـا توجه بـه آثار
مثبـت و سـازنده حضـور زندانیـان در کنار خانـواده و به منظـور نیل به
اهـداف عالی در بازسـازی اجتماعـی و اخالقی زندانیـان و نیز برقراری
روابـط عاطفـی بین زندانیـان و اعضای خانـواده آنها مقتضی اسـت به
زندانیـان محکـوم بـا رعایت شـرایط ذیـل و اخـذ تامین مناسـب 15
روز مرخصـی داده شـود  .ایـن مرخصـی بـه مـدت  15روز دیگـر نیز
قابـل تمدید خواهـد بود.
الف -زندانیان محکوم به حبس:
 )1محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5سال حبس.
 )2محکومیـن بـه حبـس بیـش از  10سـال بـه شـرط تحمـل حداقل
یـک سـال حبس.
 )3محکومیـن بـه حبس بیش از  5سـال تا 10سـال به شـرط تحمل
شـش ماه حبس.
 )4محکومیـن بـه حبـس بیش از یک سـال تا 5سـال به شـرط تحمل
دوماه حبس.
 )5محکومیـن بـه یـک سـال حبـس وکمتـر از آن بـه شـرط تحمـل
حداقـل یـک مـاه حبس.
تبصـره  :محکومیـن بـه حبس یـا حبس وجـزای نقدی که باقـی مانده
حبـس آنها کمتر از شـش ماه باشـد  ،مرخصـی منتهی بـه آزادی اعطا
می شـود.
ب -زندانیان محکوم به جزای نقدی:
 )1محکومیـن بـه جـزای نقـدی کـه باقیمانـده محکومیت آنهـا بیش
از یکصـد و بیسـت میلیـون ریـال باشـد بـه شـرط تحمـل حداقل دو
مـاه حبس.
 )2محکومیـن بـه جـزای نقـدی کـه باقیمانـده محکومیت آنهـا بیش
ازهفتـاد میلیـون ریـال تا یکصدوبیسـت میلیون ریال باشـد  ،به شـرط
تحمـل حداقـل یک مـاه حبس .
تبصـره :محکومیـن بـه جـزای نقـدی کـه باقـی مانـده محکومیـت
آنهـا تـا هفتـاد میلیـون ریال باشـند مرخصـی منتهـی بـه آزادی اعطا
می شود.
ج -محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی :
زندانیانـی کـه بـه دلیل عجـز از پرداخـت دیه در بازداشـت هسـتند و
همچنیـن دارنـدگان محکومیتهـای مالـی ،صـرف نظر از مـدت اقامت

نخستین وزیر محجبه لبنان:

تضادی بین اسالم و حضور اجتماعی زنان
وجود ندارد
امــا دربــاره قانــون جدیــد انتخاباتــی بایــد بگویــم کــه مــا بــه ایــن قانــون
خوشــبین هســتیم ،چــرا کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ لبنــان ،انتخابــات
بــر پایــه الگــوی نســبیت برگــزار خواهــد شــد .نســبیت ،ســاز و کار عدالــت در
نمایندگــی را در ســطوح مختلــف سیاســی و اجتماعــی تامیــن مــی کنــد.
*ایرنــا :خانــم عزالدیــن! شــما اخیــرا از ســوی جنــاب «نبیــه
بــری» رئیــس پارلمــان و رهبــر جنبــش امــل ،بــه عنــوان
کاندیــدای ایــن حــزب در انتخابــات پارلمانــی پیــش رو مطــرح
شــدید .آیــا ایــن خــود بــه منزلــه حرکــت احــزاب بــرای بهبــود
جایــگاه سیاســی زنــان نیســت؟
**عزالدیــن :نخســت اینکــه مــن افتخــار مــی کنــم کــه جنــاب نبیــه بــری
ریاســت مجلــس و رهبــر جنبــش امــل ،ایــن اعتمــاد را بــه مــن دارنــد و
امیــدوارم کــه شایســته انتخــاب مــردم و بــه انــدازه انتظــار آنهــا باشــم .چیــزی
کــه مایلــم بــه آن اشــاره کنــم ،ایــن اســت کــه جنبــش امــل تاکنــون تنهــا
حزبــی بــوده کــه بــه تعهــد و وعــده خــود عمــل کــرده و بــه آن پایبنــد بــوده

اســت .مــا در جنبــش امــل ،بــر ســهم ویــژه زنــان تاکیــد مــی کنیــم .وزارت
مــن و حــاال نامــزدی ام بــرای مجلــس ایــن امــر را تاییــد مــی کنــد کــه ایــن
موضــوع فقــط در حــد یــک دیــدگاه نظــری نیســت ،بلکــه تمایــل و رغبــت بــه
عملــی کــردن آن هــم وجــود دارد .امــا بــه نســبت رقبایمــان؛ امیــدوارم کــه
احــزاب دیگــر هــم بــه وعــده هایشــان عمــل کننــد و تعــداد بیشــتری از زنــان
بــه مجلــس راه پیــدا کننــد.
*ایرنــا :اگــر بخــت بــا شــما یــاری کنــد ،شــما اولیــن زن از
طائفــه شــیعه هســتید کــه از بــدو تاســیس مجلــس در لبنــان
تاکنــون بــه پارلمــان راه یافتــه اســت .نظرتــان چیســت؟
**عزالدیــن :اوال مــن بــه مذهبــم افتخــار مــی کنــم کــه بخــش مهــم و
بزرگــی از ســاختار لبنــان اســت .کرســی هــای نمایندگــی در لبنــان بــر اســاس
طوایــف و مذاهــب تقســیم شــده اســت .بنابرایــن در صورتــی کــه موفــق شــوم
و بــه مجلــس راه یابــم ،یکــی از کرســی هــای نمایندگــی طایفــه شــیعی را
بــه دســت آورده ام .ایــن مســاله مایــه افتخــار اســت .در عیــن حــال امــا بایــد
نماینــده ای بــرای کل لبنانــی هــا و از همــه طوایــف باشــم ،چــه زن و چــه مــرد.
*ایرنا :برنامه انتخاباتی شما چیست؟
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آگهی می
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آگهی ظرف
این آگهی
انتشار این
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**عزالدیــن :برنامــه مــن ،همــان برنامــه جنبــش امــل اســت کــه جنــاب بــری
اعــام کــرده اســت .برنامــه ای شــامل ابعــاد سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و..
کــه طبیعتــا بــر حــق لبنــان در دفــاع از خــود در برابــر دشــمن اســرائیلی و از
طریــق ســه گانــه ملــت ،ارتــش و مقاومــت تاکیــد دارد ،بــه خصــوص در ســایه
تهدیــدات اســرائیلی و چشــم طمــع آنــان بــه ثــروت نفتــی لبنــان.
*ایرنــا :آیــا شــما پیشــرفتی در وضعیــت زن ،در جهــان عــرب و
جهــان اســام مشــاهده مــی کنیــد؟ برخــی ادعــا مــی کننــد کــه
اســام مانــع اصلــی حضــور زن در جامعــه اســت .نظــر شــما در
ایــن رابطــه چیســت؟
**عزالدیــن :نمــی تــوان وضعیــت زن را از اوضــاع عمومــی و صحنــه جامعــه
جــدا کــرد .همانطــور کــه روشــن اســت جهــان عــرب و جهــان اســام در
حالتــی از انحطــاط سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــه ســر مــی بــرد .بنابرایــن
طبیعــی اســت کــه ایــن واقعیــت بــر وضعیــت زن نیــز ســایه بیفکنــد .ایــن
وضعیــت ،بــا ظهــور حرکــت هــای تکفیــری بســیار بدتــر شــد .حرکــت هایــی
کــه تصویــر اســام را بــه شــکل عــام و وضعیــت زن را بــه شــکل خــاص
تخریــب کردنــد .تکفیــری هــا ،زن را بــه عنــوان یــک کاال خریــد و فــروش
کردنــد و چنیــن تصویــری را ارائــه دادنــد کــه بــه نظــر مــن بــه زمــان زیــادی
نیــاز داریــم تــا آن را تغییــر دهیــم.
امــا ادعــای اینکــه اســام مانــع از حضــور زن در جامعــه مــی شــود؛ چنیــن ادعــا
و ســخنی بــا مفاهیــم اســامی و تجربیــات اســام در تناقــض اســت ،بــه طــور
مشــخص زمــان رســول اهلل(ص) کــه زنــان در عرصــه هــای گوناگــون زندگــی
و جامعــه در ســال هــای ابتدایــی اســام و بــا حمایــت مبــارک خــود رســول
خــدا حاضــر بودنــد.
همینطــور نگاهــی ســریع و گــذرا بــه برجســته تریــن متفکریــن معاصــر در
جهــان اســام ،بــر نقــش زن در دیــن مبیــن اســام تاکیــد دارد .همــه مــا از
جایــگاه واالیــی کــه امــام خمینــی(ره) از نظــر تئوریــک و عملــی بــه زن داد،
آگاه هســتیم .ایــن مســاله تــا حــدی رســید کــه زن بــه قــرآن تشــبیه شــد و
مــا از قدســیت جایــگاه قــرآن در اســام خبــر داریــم .همچنیــن امــام موســی
صــدر ،همــواره در اندیشــه و عمــل خــود بــر اهمیــت نقــش زن و مرکزیــت او
در پیشــرفت جامعــه و اصــاح آن تاکیــد داشــت .بــه نظــر مــن ،تجربــه زن در
جمهــوری اســامی ایــران ،نشــانه ای بــرای احتــرام اســام بــه زن و جایــگاه
مهــم و واالی زنــان در اســام اســت.
*ایرنــا :شــما دربــاره جایــگاه زن در ایــران صحبــت کردیــد.
وضعیــت زن ایرانــی را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا
بــه نظــر شــما ایــن وضعیــت مــی توانــد نمونــه و الگویــی
بــرای زنــان مســلمان باشــد تــا وضعیــت خــود را بهبــود
ببخشند؟
**عزاالدیــن :قطعــا ،وضعیــت زن ایرانــی نمونــه ای پراهمیــت بــرای روشــن
کــردن جایــگاه زن در اســام اســت .بــه بــاور مــن ایــن نمونــه ایرانــی نقــض
کننــده نمونــه ای اســت کــه تکفیــری هــا در زمینــه هــای مختلــف بــه ویــژه در
موضــوع زن از خــود برجــای گذاشــتند.
مــا مــی دانیــم کــه جنــگ هــای نــرم کــه در عصــر مــا بــه راه افتــاده اســت،
در مســاله زن بســیار برجســته اســت .جمهــوری اســامی ایــران توانســته اســت
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در زنـدان از مرخصـی موضـوع ایـن بخشـنامه برخـوردار خواهند بود.
تبصـره :در مـورد محکومیـن موضـوع این بند کـه دارای شـاکی های
متعـدد می باشـند ،چنانچـه در زمان بهـره مندی از مرخصـی یا تمدید
آن موفـق بـه اخـذ رضایـت برخـی از شـکات گردنـد تمدیـد مجـدد
مرخصـی بـه منظـور اخـذ رضایـت از سـایر شـکات بال مانع اسـت.
د -مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:
محکومیـن جرایـم سـرقت
هـای مسـلحانه و مقـرون به
آزار ،جاسوسـی ،اقـدام علیـه
امنیـت کشـور ،آدم ربائـی،
جرائـم بانـدی و سـازمان
یافتـه ،تجـاوز بـه عنـف،
دایـر کـردن مراکـز فسـاد و
فحشـاء ،اسید پاشـی  ،اخالل
در نظـام اقتصـادی ،قاچـاق
مشـروبات الکلـی ،محکومین
بـه قصـاص و اعـدام و حدود
شـرعی ،محکومیـن دارای سـه سـابقه محکومیـت بـه ارتـکاب همان
جـرم ،محکومینـی که بـه شـرارت مشـهورند ،قاچـاق مسـلحانه و یا
عمـده موادمخـدر و روان گـردان هـا و سـایر محکومینی کـه اخالق و
رفتـار آنهـا در زنـدان بـه گونـه ای بـوده که بنـا به نظـر دادسـتان یا
قاضـی اجرای احـکام کیفری یـا رئیس زنـدان یا شـورای طبقه بندی
شایسـتگی برخـورداری از مرخصـی را ندارنـد .
تبصـره یـک  :سـایر محکومین جرائم سـرقت ،بعد از تعطیلات نوروز
از مرخصـی موضـوع این بخشـنامه بهره مند خواهند شـد.
تبصـره دو :در مـورد محکومـان مواد مخدرکـه میـزان محکومیت آنان
بیـش از پنـج سـال باشـد ،ترتیبـی اتخـاذ گـردد هـر چهل و هشـت
سـاعت یکبـار خـود را بـه مراجـع انتظامـی محـل سـکونت خویـش
معرفـی نمایند.
تبصـره سـه :منظـور از قاچـاق عمـده مـواد مخـدر و روان گردانهـا
عبـارت اسـت از :
 -1بیـش از  100کیلـو گرم تریـاک و ملحقات آن ،موضـوع بند  6ماده
 5قانـون اصلاح قانون مبارزه بـا موادمخدر.
 -2بیـش از 30گـرم هروییـن و روان گـردان هـا و ملحقـات آنهـا
موضـوع بنـد  6مـاده  8قانـون فـوق الذکـر.
دادسـتانهای سراسـر کشـور ملزم به اجرای این بخشـنامه بـوده و بر
حسـن اجرای آن نظـارت خواهند نمود.

کــه تجربــه ای عملــی بــرای مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمنان را ارائــه کنــد .زن
در ایــران ،در جایــگاه هــای عالــی تصمیــم گیــری سیاســی قــرار دارد .مــا مــی
بینیــم کــه زنــان وزیــر مــی شــوند یــا مشــاور ریاســت جمهــوری و رهبــری
هســتند و نماینــدگان زن در مجلــس حضــور دارنــد .ایــن را از یــاد نبریــم کــه
زن ایرانــی ،جایگاهــی قدرتمنــد در اجتمــاع خــود دارد .ایــن خــود ،عاملــی اصلــی
و ضــروری بــرای پیشــرفت و توســعه وضعیــت زن در هــر جامعــه ای اســت.
در حقیقــت مــن بــه ایــن جمــع بنــدی رســیده ام کــه جمهــوری اســامی بــه
پیشــرفتی رســیده اســت کــه بــه شــکل گســترده ای بــه پیشــرفت زن وابســته
اســت .بــه عبارتــی دیگــر ،مــن معتقــدم کــه یکــی از مهــم تریــن شــروط
پیشــرفت هــر جامعــه ای ،احتــرام بــه زن و تقویــت جایــگاه اوســت.
*ایرنــا :ارزیابــی شــما از وضعیــت روابــط لبنــان و ایــران
چیســت؟
**عزالدیــن :روابــط لبنــان و ایــران ،رابطــه ای قدیمــی و تاریخــی اســت .ایــن
روابــط از طریــق کمــک هایــی کــه جمهــوری اســامی ایــران بــه لبنــان کــرد
تــا بتوانــد ســرزمین خــود را از اشــغال اســرائیل خــارج کنــد بــه اوج خــود رســید
و ایــن اولیــن پیــروزی عربــی بــر دشــمن اســرائیلی بــود .ســپس جمهــوری
اســامی آمادگــی خــود را بــرای تســلیح ارتــش لبنــان ،کمــک بــه حــل مشــکل
بــرق و  ..اعــام کــرد .ایــن واقعیــت جایــگاه ایــران را نــزد بســیاری از مــردم
لبنــان تثبیــت کــرد .بــه نظــرم ســطح رســمی ،مســئول تقویــت روابــط و ارتقــای
آن بــه جایگاهــی بهتــر اســت.
*ایرنــا :شــما وزیــر مشــاور در امــور توســعه اداری هســتید .آیــا
امــکان همــکاری در زمینــه توســعه اداری بیــن دو کشــور وجــود
دارد؟
**عزالدیــن :پیشــتر دیــداری بــا معــاون امــور توســعه اداری دولــت ایــران
داشــتم و دربــاره زمینــه هــای همــکاری و تبــادل تجربیــات گفــت و گــو
کردیــم .بــه نظــر مــی رســد کــه بســیاری از پرونــده هــا و عناویــن وجــود دارد
کــه مــی تــوان دربــاره آنــان تبــادل تجربیــات داشــته باشــیم .امیــدوارم کــه
ایــن بحــث هــا تــا تعییــن راهکارهــای همــکاری مشــترک بیــن مــا ادامــه یابــد.
*ایرنــا :نــگاه شــما دربــاره روابــط لبنــان و ســوریه چیســت؟ آیــا
زمــان آن نرســیده ایــن روابــط گســترش یابــد؟
**عزالدیــن :حتمــا ایــن موضــوع بایــد از اولویــت هــای لبنــان باشــد و جنــاب
نبیــه بــری هــم پیــش قــدم دعــوت بــه ضــرورت هماهنگــی بیــن دولــت هــای
دو کشــور شــدند ،چــرا کــه مصلحــت لبنــان ایــن را اقتضــا مــی کنــد .ســوریه
تنهــا همســایه مــا بــوده و هماننــد درگاه مــا بــه جهــان عــرب و گــذرگاه
ضــروری کاالهــای کشــاورزی و صنعتــی ماســت .همینطــور مســاله آوارگان
و پناهجویــان ســوری ،تبدیــل بــه یــک معضــل شــده کــه تحمــل آن خــارج از
تــوان لبنــان اســت .از ایــن رو هماهنگــی میــان دو کشــور و در باالتریــن ســطح،
جهــت تامیــن منافــع و مصالــح ،ضــروری اســت.
*ایرنــا :لبنــان ،شــاهد ثبــات امنیتــی و سیاســی اســت آن هــم
در زمانــی کــه منطقــه دچــار تنشــی در حــد اشــتعال اســت .آیــا
شــما ادامــه ایــن ثبــات و آرامــش را در آینــده قابــل دســتیابی
مــی دانیــد؟
**عزالدیــن :در واقــع ،لبنــان موفــق شــد بــه یــک ثبــات امنیتــی و سیاســی
قابــل قبــول دســت یابــد .مــن معتقــدم کــه تمــام احــزاب و گــروه هــا تمایــل
دارنــد تــا ایــن ثبــات ادامــه داشــته باشــد .همینطــور ،تــرس و نگرانــی
کشــورهای غربــی از ســرازیر شــدن ســیل پناهجویــان ســوری حاضــر در لبنــان
بــه کشــورهای آنــان و در صــورت بــی ثبــات شــدن امنیــت لبنــان ،باعــث شــده
اســت کــه ایــن کشــورها بــرای حفــظ ثبــات لبنــان و ادامــه ایــن وضعیــت
بکوشــند.
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