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بیانیه واحد اطالعرسانی امنیتی عراق درباره حمله به "جرفالصخر"
اشـتباه حملـه هوایـی تفسـیر کردهانـد.
ایـن واحـد در بیانیـه ای اعلام کـرد کـه "نیروهـای
امنیتـی در جسـتجوی عوامـل ایـن اقـدام تروریسـتی
هسـتند ".سـاعات اولیـه دیـروز سـه شـنبه برخـی
رسـانه ها اخبـاری دربـاره انفجارهـا در جـرف النصر در
شـمال بابـل در نتیجـه حمالت هوایی منتشـر کردند و
بـه نقـل از منابـع خـود اعلام کردنـد کـه هواپیماهای
جنگـی آمریـکا بـر فـراز منطقـه القائـم در مرز عـراق و
سـوریه در حـال پـرواز هسـتند.
ایـن درحالـی اسـت کـه آمریـکا بـا رد ایـن خبـر اعلام
کـرده حملـه ای انجـام نـداده اسـت.

واحـد اطلاع رسـانی عـراق امـروز سـه شـنبه دربـاره
اخبـار ضـدو نقیـض مربـوط بـه حملـه بامـدادی در
اسـتان بابـل ایـن کشـور بیانیـه ای را منتشـر و در ایـن
بـاره شـفاف سـازی کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه نقـل از سـومریه نیـوز ،واحـد
اطالعرسـانی امنیتـی عـراق بـا انتشـار بیانیـهای
اخبـار منتشـره در خصـوص حملات دوشـنبه شـب
بـه منطقـه "جـرف الصخـر" در اسـتان بابـل اعلام
کـرد :دوشـنبه شـب عناصـر تروریسـت داعشـی اقدام
بـه تخریـب دکلهـای انتقـال بـرق نمودنـد کـه ایـن
عملیـات را برخـی رسـانهها و شـبکههای اجتماعـی به

انصاراهلل:

سامانههایی داریم که قادرند تحوالت بزرگی در جنگ ایجاد کنند
وزیـر دفـاع دولت صنعا ضمـن تأکید بـر اینکه تجاوز
علیـه یمـن تنهـا بـا زور متوقـف میشـود ،گفـت کـه
انصاراللـه سـامانههایی در اختیـار دارد کـه تحـوالت
بزرگـی را در جنـگ ایجـاد میکننـد.
به گزارش ایسـنا ،به نقل از شـبکه خبـری المیادین،
محمـد ناصـر العاطفـی ،وزیـر دفـاع دولـت نجـات
ملـی یمـن وابسـته بـه انصاراللـه گفـت :تجـاوز علیه
یمـن تنهـا بـا زور متوقـف میشـود و ما این قـدرت را
داریم .ما به پیشـرفت چشـمگیری در زمینه سـاخت
انـواع سلاح دسـت یافتهایـم .نیروهای مسـلح یمن
سـامانههای دارای تکنولـوژی پیشـرفتهای دارنـد
کـه از جملـه آن سـامانههایی اسـت کـه اکنـون در
دفـاع از یمـن اسـتفاده میشـود و برخـی از آن در
آینـده نزدیـک رونمایـی خواهـد شـد .ایـن سـامانهها

تحـوالت بزرگـی را در اسـتراتژی جنـگ و مقابلـه بـا
تجـاوز ایجـاد خواهند کرد .ما پیشـرفت چشـمگیری

در زمینـه سـاخت انـواع سلاح و موشـکهای
بالسـتیک زمیـن بـه زمیـن و تاکتیکی و اسـتراتژیک
بـه دسـت آوردهایم.
العاطفـی نقش سـازمان اطالعـات و تحول بزرگ در
پیشـرفت در سطح سالحهای اسـتراتژیک را ستود.
العاطفـی دربـاره درج نـام انصاراللـه در لیسـت
تحریمهـا گفـت ،ایـن مسـئله بـرای ما مهم نیسـت.
تمـام جهـان میداننـد کـه این یک مسـئله سیاسـی
اسـت چراکـه آمریـکا حـق نـدارد طرفـی را کـه از
کشـور و مردمـش دفـاع میکنـد ،تروریسـت بخواند.
آمریکاییهـا خودشـان تروریسـت هسـتند بـه ایـن
دلیـل کـه از ایـن تجـاوز حمایـت کـرده و مـردم را
میکشـند .گروههـای تروریسـتی سـاخت دسـت
آمریـکا هسـتند.

اکثر اروپاییها میگویند چین در عرض یک دهه جای آمریکای
"خراب شده" را میگیرد
یـک مطالعـه مشـخص کـرد درصـد اروپاییهایـی
کـه میگوینـد بـه آمریـکا بعـد از چهـار سـال ریاسـت
جمهـوری ترامـپ دیگـر نمیتـوان اعتماد کرد بیشـتر از
درصـد مخالفـان ایـن گفتـه اسـت .بـه گـزارش ایسـنا،
بـه نقـل از روزنامـه گاردیـن ،بـر اسـاس ایـن مطالعـه،
اکثریـت اروپاییهـا معتقدنـد نظـام سیاسـی آمریـکا
خـراب شـده ،اینکـه چیـن در عـرض یـک دهـه دیگـر
قـدرت رهبـری کننـده جهـان خواهـد بـود و اینکـه جـو
بایـدن ،رئیس جمهـور منتخب آمریکا نخواهد توانسـت
جلـوی افـول کشـورش را در عرصـه جهانـی بگیـرد.
در حالـی کـه بسـیاری از پیروزی جو بایـدن در انتخابات

ریاسـت جمهـوری مـاه نوامبـر آمریـکا اسـتقبال کردنـد
امـا بـر اسـاس ایـن مطالعـه انجـام شـده از سـوی
شـورای روابـط خارجـی اروپـا ،تعـداد اروپاییهایـی کـه
احسـاس میکننـد بـه آمریکا بعد از چهار سـال ریاسـت
جمهـوری دونالـد ترامـپ دیگـر نمیتـوان اعتمـاد کـرد
بیشـتر از مخالفان آن اسـت.این مطالعه از  ۱۵۰۰۰نفر
در  ۱۱کشـور اروپایـی و در پایان سـال گذشـته میالدی
انجـام شـده و دریافـت کـه تغییـر در احسـاس اروپـا در
قبـال آمریـکا بعد از ریاسـت جمهـوری ترامـپ منجر به
یـک بـی میلـی بـه حمایـت از واشـنگتن در مناقشـات
بالقـوه بینالمللـی از ایـن بابـت شـده اسـت.به عنـوان

مثـال دسـت کـم نیمـی از پاسـخگویان در تمامـی ۱۱
کشـوری کـه مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد ایـن احسـاس
را داشـتند کـه دولتشـان بایـد در هـر نزاعی بیـن آمریکا
و چیـن بـی طـرف بمانـد و میـزان حمایـت کننـدگان از
واشـنگتن علیـه روسـیه در هـر یـک از ایـن کشـورها از
 ۴۰درصـد بیشـتر نبود.ایـوان کراسـتف ،رئیـس مرکـز
اسـتراتژیهای لیبـرال ،یـک سـازمان غیردولتـی در
شـهر صوفیـه و یـک عضـو هیأت مدیـره شـورای روابط
خارجـی اروپـا گفـت :ایـن روشـن اسـت کـه ریاسـت
جمهـوری پرتالطـم دونالـد ترامـپ تاثیـری غیـر قابـل
حـذف بـر نگـرش اروپـا در قبـال آمریکا گذاشـته اسـت.
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رییــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه وضعیــت
نامطلــوب بــازار ســرمایه ،تاکیــد کــرد :وضعیــت بــورس
قابــل قبــول نیســت ،دولــت پاســخگو باشــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدباقــر قالیبــاف در ابتــدای
جلســه علنــی دیــروز مجلــس در نطــق پیــش از دســتور
گفــت :ســند بودجــه مهــم تریــن ســند مالــی دولــت و
ســند تعییــن کنندگــی زندگــی مــردم در طــول یــک ســال
اســت ،سرچشــمه مشــکالت اقتصــادی کشــور از کســری
بودجــه اســت ،بــرای حــل مشــکالت و بازگردانــدن ثبــات
اقتصــادی و رفــع التهــاب بــازار بایــد از اصــاح ســاختار
اقتصــادی آغــاز کــرد بــا ایــن وجــود ذکــر چنــد نکتــه در
خصــوص رویکــرد مجلــس یازدهــم درخصــوص اصــاح
ســاختار بودجــه ضــروری اســت.
وی افــزود :هرچنــد بنــای مجلــس از روز اول تــاش
بــرای تعامــل بــا دولــت محتــرم در مســیر رفــع ایــرادات
الیحــه بودجــه بــوده اســت ولــی مســئولین اجرایــی بایــد
توجــه کننــد کــه بــا ارائــه اطالعــات ناقــص نمــی تــوان
گــره ای از مشــکالت مــردم بــاز کــرد ،دولــت در اظهــارات
رســانه ای تاکیــد مــی کنــد کــه معیشــت مــردم در اولویــت
اســت ولــی متاســفانه در عمــل الیحــه بودجــه بــا محوریــت
تقویــت معیشــت مــردم نوشــته نشــده اســت.
رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت :اینجانــب پــس
از اظهــارات برخــی مســئولین اجرایــی علــی رغــم میــل
باطنــی بــرای روشــن شــدن افــکار عمومــی در خصــوص
الیحــه بودجــه الزم مــی دانــم بــه چنــد نکتــه اشــاره کنــم،
الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰عــاوه بــر ایجــاد بــی انظباتــی مالــی
در کشــور ،بخشــی از عوایــد ،امکانــات و منابــع کشــور را
از ســر ســفره مــردم برمــیدارد و بــه جیــب ســودجویان
میریــزد ،اعتبــارات دســتگاههای اجرایــی دولــت رشــد
بیســابقهای داشــته چنانکــه اعتبــار برخــی دســتگاهها
بیــش از صــد درصــد رشــد داشــته انــد.

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد

کانون وکال یک کانون مستقل است اما درون نظام تعریف میشود
رئیـس قـوه قضائیـه گفت :نباید دسترسـی بـه وکیل
آنچنـان سـخت باشـد کـه تـا بـه فـردی پیشـنهاد
میشـود بـرای حـل مشـکلش بـه وکیـل مراجعـه
کنـد ،بگویـد تـوان هزینـه کردن بـرای گرفتـن وکیل
را نـدارم.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از مرکـز رسـانه قـوه
قضاییـه ،سـیدابراهیم رئیسـی در دیـدار بـا هیـأت
رئیسـه اتحادیـه کانونهـای وکالی دادگسـتری و
برخـی از روسـای کانونهـای وکالی دادگسـتری
کشـور کـه دیـروز (سـه شـنبه  ۳۰دی) برگـزار شـد،
بـا تقدیر از اقـدام اتحادیه کانون وکالی دادگسـتری
در تقدیـم آییـن نامه پیشـنهادی جدیـد وکالت به قوه
قضاییـه گفـت :با توجـه به تطـورات دهههـای اخیر
و گسـترش فضـای ارتباطـات ،تدوین یـک آیین نامه
جدیـد پـس از  ۷۰سـال امـری ضـروری بـه نظـر
میرسـید .
رئیـس قوه قضاییه ضمـن توصیه به اعضـای کانون
وکال بـرای اصلاح برخـی مـوارد خلاف قانـون در
آییـن نامـه پیشـنهادی جدیـد وکالـت ،عنـوان کـرد:
هـم آنچـه که بـه امضاء میرسـد باید قانونمند باشـد
و هـم در آنچـه کـه کانـون وکال پیشـنهاد میدهـد،
نبایـد مـوردی خلاف قانـون وجود داشـته باشـد.
رئیسـی ضمـن اسـتقبال از اعلام نقطـه نظـرات
کانـون وکال بـه دسـتگاه قضایـی کشـور ،گفـت :مـا
همـواره اعلام کـرده ایم کـه از نقطه نظـرات مفید و
سـازنده کانـون وکال اسـتقبال میکنیـم.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا اشـاره بـه دقـت در انطبـاق
کامـل سـند تحـول قضایی بـر قوانین کشـور ،عنوان
کـرد :در همـه بخشـنامهها و آییـن نامههایـی کـه
صـادر کـرده ایـم از جملـه سـند تحـول قضایـی،
تلاش شـده تـا همـه مـوارد مبتنـی بـر قانون باشـد.
رئیسـی بـر ایـن نکتـه نیـز تاکیـد کـرد کـه تقیـد
دسـتگاه قضائـی بـر قانونمنـداری اسـت و افـزود:
بـرای برخـی از مـواردی کـه در سـند تحـول قضایـی
ذکـر شـده زیرسـاختهای حقوقـی وجـود دارد ،امـا
زیرسـاختهای حقوقـی و قانونـی برخـی مـوارد نیـز
هنـوز ایجـاد نشـده اسـت کـه بایـد ایجـاد شـود.
رئیـس قـوه قضاییـه بـا بیـان اینکـه سـند تحـول
قضایـی فعلـی ،نسـخه ارتقـا یافتـه سـندی اسـت که
در ابتـدای دوره جدیـد دسـتگاه قضائـی ،تقدیم مقام
معظـم رهبـری شـد ،افـزود :بـر ارتقـاء سـند فعلـی
اصـرار داریم و بـر همین مبنا از همـه وکال ،قضات،
دانشـجویان و دانـش پژوهـان میخواهیـم کـه بـا
اعلام نقطـه نظـرات خود ،این سـند را ارتقـاء دهند.
رئیسـی در ادامه با بیـان اینکه وکال باید در خصوص
نقـض صریـح قوانیـن حقـوق بشـری در دنیـا اعلام
نظـر کننـد ،خواسـتار اعلام موضـع وکال و کانـون

وکال در تریبونهـای خـود پیرامـون وقایعـی شـد که
در عرصههـای ملـی ،بیـن المللـی علیـه ملتهـای
مظلـوم واقـع میشـود.
رئیـس قـوه قضاییـه ضمـن تاکیـد بـر تقویـت نظارت
درون سـازمانی در کانـون وکال ،تصریـح کـرد:
کانـون وکال بایـد نخسـتین مدعی برخـورد با وکالی
متخلـف باشـد چـرا که ایـن کار منجر به پاکسـازی و
تقویـت جریـان وکالـت در کشـور خواهـد شـد.
رئیسـی در همیـن زمینـه گفـت :نظـارت درون
سـازمانی بـرای کانـون وکال خصوصـا در اسـتانها
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.

رئیسـی بـا اشـاره بـه ضـرورت سـاماندهی نظـام
وکالـت در کشـور بـا کمک کانـون وکال و مرکز وکال،
کارشناسـان رسـمی و مشـاوره قـوه قضاییـه گفـت:
ورود افـراد بـه حـوزه وکالـت ،نظـارت بـر کار وکال و
همچنیـن شـفافیت ارتباط وکال با موکلیـن ،از جمله
مـواردی اسـت کـه در سـاماندهی نظـام وکالـت باید
بـه آنهـا توجه شـود.
رئیـس قـوه قضائیـه با بیـان اینکـه کانـون وکال یک
کانـون مسـتقل ،امـا درون نظـام تعریـف میشـود،
بـه محورهـای مهمی کـه بایـد در آییـن نامـه وکالـت
بـه آنهـا پرداختـه شـود اشـاره کـرد و گفـت :تقویت
نظـارت درون سـازمانی ،تقویـت مبـارزه بـا فسـاد،
تقویـت دسترسـی مردم بـه وکیل و همچنیـن تقویت
اختیـارات بـر اسـاس قانـون ،بایـد در تدویـن آییـن
نامـه وکالـت مـورد توجـه قـرار بگیرد.
رئیسـی ضمـن تاکیـد بـر عـزم دسـتگاه قضـا بـرای
کاهـش هزینههـای دادرسـی و آسـان شـدن
دسترسـی مـردم بـه عدالـت ،تصریح کرد :در سـوی
دیگـر نیـز نبایـد دسترسـی بـه وکیـل آنچنان سـخت
باشـد کـه تا بـه فـردی پیشـنهاد میشـود بـرای حل
مشـکلش بـه وکیل مراجعـه کند ،بگوید تـوان هزینه
کـردن بـرای گرفتـن وکیـل را نـدارم.

در ایـن نشسـت جعفـر کوشـا رئیـس اتحادیـه
سراسـری کانونهـای وکالی دادگسـتری ایـران،
جلیـل مالکـی رئیـس کانـون وکالی دادگسـتری
مرکـز ،کیانـی نائـب رئیـس اتحادیـه کانونهـای
وکالی دادگسـتری ایـران ،شـربیانی رئیـس کانـون
وکالی دادگسـتری آذربایجـان شـرقی ،طاهـری
نسـب رئیس کانـون وکالی دادگسـتری خوزسـتان،
سـلیمانی رئیس کانون وکالی دادگسـتری گلستان،
خواجویـی رئیس کانون وکالی دادگسـتری کرمان و
زاهدیـان رئیس کانون وکالی دادگسـتری خراسـان
بـه بیـان دیدگاههـا و نقطـه نظـرات خـود پرداختنـد.

جلیـل ملکـی رئیـس کانـون وکالی دادگسـتری
مرکـز بـا تقدیـر از ابلاغ سـند تحـول قـوه قضائیه در
هفتههـای اخیـر ،ایـن سـند را «رنسـانس دسـتگاه
قضائـی» توصیـف کـرد و بـر لـزوم همفکـری بـرای
ارتقـا آن تاکیـد کـرد.
«تقدیـر از تحـوالت ملمـوس در دسـتگاه قضائـی»،
«کاهـش چشـمگیر تخلفـات در دسـتگاه قضائـی»،
«لـزوم برخـورد بـا فسـاد در شـهرداری ها»« ،یافتـن
راهـکاری بـرای کاهـش آسـیبهای مـوازی کاری
در نهـاد وکالـت»« ،نگرانـی از افزایـش تعـداد وکال
و آسـیب بـه ایـن حرفـه»« ،ایجـاد شـرایط بـرای
افزایـش نظـارت درون سـازمانی نهـاد وکالـت»،
«موافقـت بـا تقویـت سیسـتمهای داخلـی نهـاد
وکالـت»« ،درخواسـت از دادگاه انتظامی قضـات
بـرای برخـورد شـدیدتر بـا وکالی متخلف و فاسـد»،
«توجـه بـه اقدامـات اصالحـی و ضـد فسـاد کانـون
وکال»« ،تقدیـر از انطبـاق دسـتورالعملها و
بخـش نامههـای قـوه قضائیـه بـا قوانیـن موضوعـه
کشـور» و «تاکیـد بـر پایبنـدی اعضـا کانـون وکال به
مبانـی جمهـوری اسلامی» مهمتریـن محورهـای
طـرح شـده از سـوی سـخنرانان در حضـور رئیـس
قـوه قضائیـه بود.

