
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 ٩٩مهر  چهارم/ هفته  نهمسال اول / شمارە 

 ٢صفحه                    از سوی رئیس قوه قضائیه      ابالغ سند امنیت قضائی            

 ٣صفحه                                 نهایی شد پیش نویس آیین نامه الیحه استقالل 

 ٤صفحه            تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ۲ 

 

ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

 قضای�ه سند امن�ت قضائی از سوی رئ�س قوە ابالغ 

قانوئن و خود�انهاز «حق بهرە » تا «منع بازداشت غ�ی  »مندی از خدمات حقو�ت

  .هللا س�د ابراه�م رئ��، رئ�س قوە قضائ�ه ابالغ شد مادە از سوی آ�ت  ۳۷سند امن�ت قضایی در 

مادە   بند «ب»  ایران    ۱۲۰در اجرای   جمهوری اسال� 
گ

اقتصادی، اجتما� و فرهن� برنامه ششم توسعه  قانون 

های ک� قانون برنامه ششم توسعه کشور س�است   ۶۷و    ۶۶،  ۶۵منظور تحقق اهداف بندهای  و به   ۱۳۹۵مصوب  

» از سوی رئ�س قوە قضائ�ه در « ۱۳۹۴مصوب     . مادە ابالغ شد  ۳۷سند امن�ت قضایی

شارە به این که «نظام قضایی در قانون اسا� نقش بن�ادین دارد» آمدە است: «لذا اصل  در مقدمه این سند با ا

ف تحقق بخ�ش به عدالت   صد و پنجاە �ک وشش قانون اسا�، وظ�فه �شتیبایف از حقوق فردی و اجتما� و همچننی

ر و نتایج حقو�ت و قضایی را بر عهدە قوە قضائ�ه نهادە است. در راستای ا�فای این نقش، اشخاص حق دارند از آثا

ها  رفتار و اعمال خود و د�گران در حدود قانون آ�اە باشند. این مهم، مستلزم ثبات �سیب در وضع قواعد و اجرای آن

ام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ا�من نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تّعدی به آن، نظام  و اح�ت

 ».محور برای دادخوا� و احقاق حق حضور داشته باشد  قضایی شا�سته، مستقل و قانون

 

ف و مقررات �ا  وع»، «اصل عطف به ماسبق �شدن قواننی این سند شامل موادی همچون «اصل اعتماد و انتظار م�ش

»،  قبح عقاب بالب�ان»، «اصل قانویف بودن جرم و مجازات»، «اصل شفاف�ت»، «اصل استقالل قضایی و یب  طر�ف

»، «حق  «اصل تمرکز ب � به مراجع قضایی »، «اصل برابری در مقابل قانون»، «حق دادخوا� و دس�ت ر امور قضایی

بهرە  »، «حق   علیف
گ

معقول»، «حق رس�د� مهلت  در  دادر�  و   
گ

»، «حق ح��م  رس�د� از خدمات حقو�ت مندی 

ان خسارت»، وع»، «اصل ج�ب «حق مبارزە   خصو�»، «اح�ای حقوق عامه»، «قاعدە �سل�ط �ا حق مال��ت م�ش

با فساد»، «حق حما�ت دیپلمات�ک و کنسو�»، «فرض عدم مسوول�ت ک�فری (فرض بر برائت)»، «منع مطلق 

بودن   شخ�  «اصل   ،« ف آم�ی تحق�ی رفتارهای  و  و }جرم {شکنجه  اض  اع�ت «حق  مجدد»،  محا�مه  منع  «اصل   ،«

قانویف و خود�انه»، «برخورداری از  امکانات اعم از رفا� و بهداشیت در   تجد�دنظرخوا�»، «منع بازداشت غ�ی

از آزادی»، «حق اعادە  انتخاب وک�ل»، «حقوق و�ژە زندان�ان و محرومان  طول دادر� ک�فری»، «حق دفاع و 

 .شود حیث�ت و باز اجتما� شدن محکومان» و ... � 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ۳ 

 

ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ن نامه ال�حه استقالل نهائی شد   پ�ش ن��س آینی

، که �� از اعضای کارگروە   �ت ، ر��س کانون وکالی آذر�ا�جان �ش �بایف های نفرە متشکل از رؤسای کانون  ششعبداله �ش
، گلستان، خوزستان، خراسان و کرمان   �ت در �سیت اینستا�را� خ�ب از نهایی شدن  است،  وکالی مرکز، آذر�ا�جان �ش

ف نامه ال�حه استقالل کانون وکالی ف پ�ش ن��س آینی ی داد منت  .دادگس�ت

م �س از ماە ها تالش و  وی نوشت:   ف نامه ال�حه استقالل و سخیف با همکاران مح�ت جلسه پا�ایف کارگروە تدو�ن آینی
ی کشور و اج س های مکرر روسای کانون ها و مذا�رات متعدد با  ال جلسات ه�ات مدیرە کانون های وکالی دادگس�ت

ف نامه استقالل در محل اتحاد�ه مقامات ارشد دستگاە قضایی کشور،   امروز آخ��ن جلسه کارگروە ال�حه تدو�ن آینی
ف نامه ال�حه استقالل تدو�ن شد ی ایران برگزار گرد�د و پ�ش ن��س نهایی آینی  .�ا�ی کانونهای وکالی دادگس�ت

امویف آن،   ف نامه ال�حه استقالل و مسائل پ�ی �ن دغدغه اعضای � چندین ماە گذشته یب ترد�د موض�ع آینی مهم�ت
اث کهن استقالل بود که با پا�مردی اعضای جامعه وکالت و هوشمندی و   جامعه وکالت کشور در پاسداشت از م�ی
ف ابالغ بود، متوقف گرد�د و فعال   م قضائ�ه که در �ش ف نامه پ�شنهادی قوە مح�ت همد� قاطبه مدیران صنف، آینی

ف نامه جد�د ب بییف شدە است که �شک�ل این کارگروە ا حفظ استقالل نهاد وکالت پ�شتداب�ی خویب برای تدو�ن آینی
ف  نامه که � توافق با قوە قضای�ه صورت پذیرفت، گا� مهم در این راستا تل�ت � مذکور برای تدو�ن پ�ش ن��س آینی

 .گردد

های قانویف و  ا�نش مندی تک تک اعضای جامعه وکالت که با و در این مجال بر خود وظ�فه � دانم که از دغدغه
م کانون های وکالی   ، صدای واحد جامعه وکالت را به گوش متول�ان امر رساندند، از مدیران و روسای مح�ت منط�ت
از   دادند،  ترجیح  ه��نه  پر  تقابل  بر  را  مدار  عزت  و گوی  ، گفت  تدب�ی و  همد�  با  �ا� کشور که  ی  دادگس�ت

م کارگروە پ�شکسوتان معظم صنف وکالت در استان و کشور   که با حساس�ت پ�گ�ی موض�ع بودند و از اعضای مح�ت
رغم که با تحمل رنج نا�ش از سفرهای مکرر ع� 

خطرات ابتال به و�روس کرونا، پ�ش ن��س اول�ه 
و  �شکر  نمودند، کمال  نهایی  تدو�ن  را  نامه  ف  آینی
با  که  دارم  آن  ام�د  باشم.  داشته  را  قدردایف 

ت در  ها  مدیران کانون  مس�ی  موفق�ت  این  داوم 
موض�ع  برای  ن�ک  فرجام  شدن  حاصل  و  اقدام 
واقع  به  اصابت  ای  انجام  تالشهای  نامه،  ف  آینی

 .کند 

خدا�ا چنان کن �انجام کار تو خشنود با�ش و ما  
 رستگار 

 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ٤ 

 

ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ن دادگاە جرا�م س�ا� با حضور ه�ات منصفه  �شک�ل نخستنی

جمهوری  تار�ــــخ  در  س�ا�  جرا�م  پروندە  ف  نخستنی
�کشنبه   روز  در  ایران  شعبه     مهرماە  ۲۰اسال�    ۹در 

دادگاە ک�فری �ک استان تهران با حضور هیئت قضایی 
با حضور هیئت  به ر�است قا�ف محمدی کشکو� و 

 .منصفه جرا�م مطبوعایت و س�ا� برگزار شد

جرائ  منصفه  هیئت  سخنگوی  راد  مومیف  م احمد 
روز   اظهار کرد: صبح  بارە  این  در  و س�ا�  مطبوعایت 

سال    ۲۰�کشنبه   وال�ت   ۱۳۹۹مهرماە  سالن  در 
تهران استان  ی  متهم    دادگس�ت عنوان  به  زا�ایف  ضا  عل�ی

تهران  تل����ویف  برنامه  در  مصاحبه  بابت  جرم س�ا� 
س�مای جمهوری اسال� با شکا�ت وزارت   ۵شبکه    ۲۰

 .ذ�ب در دادگاە حضور �افت اطالعات مبیف بر ��ش ا�ا

در این جلسه �س از قرائت قرآن ابتدا    وی ادامه داد: 
نمایندە دادستان ک�فرخواست را قرائت کرد و براساس 

مادە   را   ۲بند «ث»  زا�ایف  ضا  عل�ی س�ا�  قانون جرم 
متهم به ��ش ا�اذ�ب کرد و سپس با دعوت رئ�س دادگاە 

با ذکر دال�ل   نمایندگان وزارت اطالعات شکا�ت خود را 
وح    بعد از آن آقای زا�ایف    مط�ح کردند.  در سخنایف م�ش

 .و مفصل با ذکر دال�ل و شواهد از خود دفاع کرد

استماع  از  �س  منصفه  هیئت  ت��ــــح کرد:  راد  مومیف 
آنان  پروندە  مطالعه  و  عنه  مشت�  و  شا�  سخنان 
�شک�ل جلسه داد و �س از مشورت و ارائه د�دگاە های 

به   مختلف ی  گ�ی رای  مجرم    با  را  متهم  آرا  اتفاق 
ف دادگاە متهمان س�ا�  ندا�ست. بدین ترت�ب نخستنی

ف قانون جرم قانون اس  ۱۶۸که بر اساس اصل   ا� و ن�ی
شود،    س�ا� برگزار  منصفه  هیئت  حضور  با  با�د 

شد  کرد   .�شک�ل  اضافه  منصفه  ه�ات  سخنگوی 
س�ا�   قانون جرم س�ا� ، جرا�م ز�ر   ۲براساس مادە  

 : شوند محسوب �

مجمع   رئ�س  قوە،  سه  روسای  به  ا  اف�ت �ا  ف  توهنی
جمهوری،  رئ�س  معاونان  نظام،  مصلحت  �شخ�ص 

نمای نمایندگان وزرا،  اسال�،  شورای  مجلس  ندگان 
واسطه  به  نگهبان  شورای  اعضای  و  گان  خ�ب مجلس 
ف به رئ�س �ا نمایندە س�ا� کشور  مسئول�ت آنان. توهنی
خار�ب که در قلمرو ایران وارد شدە است، با رعا�ت مفاد 

قانون مجازات اسال� بخش تع��رات. جرا�م   ۵۱۷مادە  
قانون فعال�ت  ۱۶ە مندرج در بندهای «د» و «ه» ماد

و  صن�ف  و  س�ا�  های  انجمن  ها،  جمع�ت  احزاب، 
دییف شناخته شدە  اقل�ت های  �ا  انجمن های اسال� 

انتخابات   ۷/ ۶/ ۱۳۶۰مصوب   ف  قواننی در  مقرر  جرا�م 
ی، ر�است جمهوری، مجلس شورای اسال�  گان ره�ب خ�ب
و   مج��ان  استثنای  به  روستا  و  اسال� شهر  شورای  و 

  ب. ات و ��ش ا�اذ�ناظران انتخاب

پا�ان گفت:  در  راد  مادە    مومیف  مجرمان   ۶براساس 
 : س�ا� هم از این امت�ازات بهرە مند � شوند 

"مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس  
از مجرمان عادی، ممنوع�ت از پوشاندن لباس زندان در 
اجرای  ممنوع�ت  حبس،  و  بازداشت  دوران  طول 

ت به  ناظر  بودن مقررات  داد  اس�ت قابل  غ�ی جرم،  کرار 
به  حبس  و  بازداشت  ممنوع�ت  س�ا�،  مجرمان 
صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی ب�م 
وری بداند،  تبایف بدهد �ا آن را برای تکم�ل تحق�قات �ف

روز باشد،   ۱۵ل�ن در هر حال، مدت آن نبا�د ب�ش از  
ر طول مدت حق مالقات و مکاتبه با �ستگان درجه اول د

و   رادیو  �ات،  ��ش کتب،  به   � دس�ت حق  و  حبس 
طول در  با   تل����ون  حبس."  قوە  مدت  اقدام  این 

اصل   شدن کامل  اجرایی  برای  نهایی    ۱۶۸قضای�ه گام 
 .قانون اسا� برداشته شد 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ٥ 

 

ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

 

ن درخواست اصالح   نامه اجرائی قانون صدور چک در دولت آینی

نفر کارگر �ا ب�ش�ت از مزا�ای    ۵۰وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهرە مندی واحدهای تول�د متوسط دارای  
ف  ارائه کردە  آینی نامه را به کم�سیون اقتصاد ه�ات دولت  ف  این آینی نامه اجرایی قانون صدور چک، پ�شنهاد اصالح 

مکرر قانون اصالح قانون  )  ۵ذ�ل مادە ( )  ۱ز پا�گاە اطالع رسایف دف�ت ه�ات دولت، به موجب تب�ە ( به نقل ا.  است 
های م��وط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه �سه�الت بان�،  صدور چک، چنانچه اعمال محدود�ت 

اختالل امن�ت اقتصادی استان های اقتصادی موجب  عدم گشا�ش اعتبار اسنادی ارزی و ر�ا� در خصوص بنگاە 
ف �   .ها را برای مدت �ک سال به حالت تعلیق درآوردتواند این ممنوع�ت شود، شورای تأمنی

ف )  ۲مادە ( )  ۱در بند (  نفر   ۱۰۰بییف تعداد  پ�ش  نامه اجرایی تب�ە مذکور، �� از موارد عدم اعمال محدود�ت آینی
 .کارگر بر اساس فهرست حق ب�مه بودە است 

ت  واحدهای تول�د متوسط دارای  با 
�
اینکه بعضا به  �ا ب�ش�ت �  ۵۰وجه  این محدود�ت برای نفر کارگر  باشند عمً� 

کت  ر�زی  های مذکور به قوت با�ت است و از طرف د�گر برای برخورداری واحدهای تول�دی تعط�ل که با برنامه�ش
ف حک� پ� �  .بییف نگرد�دە استش توانند �سبت به فعال نمودن واحد اقدام نمایند ن�ی

ف نامه اجرایی فوق را به هیئت  لذا به منظور حل مشکل �اد شدە، وزارت صنعت، معدن و تجارت پ�شنهاد اصالح آینی
 .دولت ارائه نمودە است 

ح ز�ر است ف پ�شنهادی ارسا� به �ش  :منت

نفر و    ۵۰ماە منت� به درخواست طبق فهرست حق ب�مه پرداخیت  )  ۱۲تعداد کارکنان بنگاە در ( ) :  ۲مادە ( )  ۱بند ( 
 .ب�ش�ت باشد 

ف نامه بهرە تب�ە: واحدهای تول�دی تعط�ل با ارائه برنامه راە اندازی �  .مند گردندتوانند از مزا�ای این آئنی

 

 

 

 

 

 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ٦ 

 

ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

 

شود ن� متوقف  ما �س  و  صدا  از  ت �شکا پروندە ی�ی گ�پ ان،�شج�  استاد  فوت با 

ف آقا�، وک�ل محمدرضـــــــــــــا شـــــــــــــج��ان در   محمدحســـــــــــــنی
خصــوص جزئ�ات شــکا�ت موکل خود از ســازمان صــدا و 

�ســـــــــــــــبـت بـه پخش بـدون    ۸۸ســـــــــــــــ�مـا اظهـار کرد: ســــــــــــــــال 
رضـــــا�ت آثار موکلم در صـــــدا و ســـــ�ما، عل�ه این ســـــازمان  

ســــــــــــــــال قرار مجرم�ـت برای    ۸شـــــــــــــــکـا�ـت کرد�م و �س از  
مجاز از آثار  معاونت صــــدا و ســــ�ما به اتهام اســــتفادە غ�ی

 .استاد صادر شد و پروندە به دادگاە رفت

وی افزود: در دادگــاە قــا�ف از ابتــدا تصـــــــــــــــم�م بــه برائــت  
 رأی به فقدان ســــــوء ن�ت صــــــدا و ســــــ�ما داشــــــت و نه

�
ایتا

اض کردم و به شـــــــــــــعبه    ۶۸صـــــــــــــادر کرد و من به رأی اع�ت
مقام ارجاع شـــد  تجد�د نظر به ر�اســـت قا�ف مســـعودی

 صـادر شـد و در  و رأی بدوی رد و مجددا� 
گ

دسـتور رسـ�د�
ف وقت    ۹۸شـــــــــــه��ور ماە ســـــــــــال   جلســـــــــــه دادر� ما تعینی

تا�نون تصـم��   ۹۸متأسـفانه از شـه��ور ماە سـال   .شـد
برای پروندە گرفته �شـــــــــدە اســـــــــت، در صـــــــــوریت که طبق 
قانون، دادگاە با�د ظرف �ک هفته رأی صــــــادر کند و در 

اض  حــال حــا�ف من بــه متوقف کردن صــــــــــــــــدور رأی اع�ت
ف وقت نظارت دادە است که   کردم و دادگاە دستور تعینی

ی خواهد شــــــــــد؛ بنابراین  برای بهمن ماە تصــــــــــم�م  ۱۸گ�ی
 .�ک هفته برای صدور رأی شدماە جا�گ��ن 

ــتاد   وی در پاســـــــــــــخ به این ســـــــــــــؤال که با درگذشـــــــــــــت اســـــــــــ
محمدرضــــــــــــا شــــــــــــج��ان، پروندە متوقف خواهد شــــــــــــد �ا 
؟ گفت: پروندە شـــــکا�ت ما به وکالت از خود اســـــتاد   خ�ی
است، بنابراین ورثه ا�شان با�د وکالت بدهند که پروندە  
کـت دل آواز کـه �ک   ف از طرف �ش دنبـال شـــــــــــــــود، همچننی
ف  شـــخصـــ�ت حقو�ت اســـت هم من وکالت دارم و بر همنی

 .اساس پروندە متوقف نخواهد شد

ای که متهم �ا شـــــــــــــــا� آن فوت  آقا� ادامه داد: پروندە
شــــــــود تا کند، برای آن پروندە توق�ف دادر� صــــــــادر �

ورثــه تــأی�ــد کننــد؛ بنــابراین من بــا�ــد منتظر بمــانم تــا ورثــه 
 کنندە اعالم  �س از انحصــــــــــــار وراثت به دادگاە رســــــــــــ�

گ
د�
 را ادامه دهد

گ
 .کنند تا دادگاە بتواند رس�د�
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  قشم رە�ج�  در  کودک  حقوق ک�نیکل  افتتاح

 .کلین�ک حقوق کودک با حضور دب�ی مرجع م� حقوق کودک در ج��رە قشم افتتاح شد 

ف افتتاح  مراسم    در شب  شنبه  محمود عبا� سه  ف کلین�ک حقوق کودک که در ساختمان مرکز بنی المل�  ب�ست و �کمنی
برداری رس�د، اظهار داشت: کلین�ک حقوق کودک در راستای تحول در زمینه حقوق کودکان با  بهرە رشد قشم به  

، مشاورە به خانوادە   .آموزان شکل گرفته استها، مردم و دا�ش انجام آموزش و ترو�ــــج حقوق و معاضدت حقو�ت

کودک به عنوان �ک اقدام وی ادامه داد: ب�ش از �ک سوم جمع�ت کشور متعلق به کودکان است و کلین�ک حقوق  
 .سازان ایران اسال� خواهد بود گذاری، �س�ت مناسیب بری آیندە �ما�ه 

ی از کلین�ک �ن ابزار مدی��ت آس�ب   معاون وز�ر دادگس�ت های اجتما� �اد کرد و افزود: حقوق کودک به عنوان به�ت
ە در این مرا�ز با هدف توان از ط��ق مشاور�ن، مددکاران،  های مرتبط با کودکان را �آس�ب  حقوقدانان و افراد خ�ب

 . گشایی از این مشکالت، مدی��ت کرد ارزشمند راە 

 �و   به  اشارە  با   ادامه  در   عبا�
گ

  افتتاح :  کرد   اضافه  کودک،  حقوق  ک�نیکل  ت�فعال  انجام  یبرا   قشم  یا�مزا  و   ها   ژ�
 حوزە   نیا  در   تحول  ک�نزد  یاندەیآ  در   م�دوار �ام  که  دارد   یارزشمند  ار ��س  یها  ت�ظرف  قشم،  رە�ج�   در   مرکز   نیا

 .م �باش شاهد  را 

 حقوق   م�  ونیکنوا�س   مرجع  �ی دب
  ک، �نیکل  نی ا  نکهیا  ان�ب  با   کشور   کودک

ف اول   است،   کشور   آزاد   مناطق   در   مورد   نی
 قشم   رە�ج�   نکهیا  به  توجه  با :  داد   ادامه

  ی برا  الزم  استعداد   عدالت،  بحث  در 
  در   تحول  نهیزم  دارد،  �� ترم  شهر 

وع  نقطه  نیا  از   آزاد   مناطق   .شود   �  �ش

  ح�ــــت�   ان�پا  در   یدادگس�ت   ر �وز   معاون
 همه  شامل  ک�نیکل  نیا  خدمات:  کرد 

 کشورمان   مردم  فرزندان  �عیف   ،کودکان
-آموزش  آن  در   و   شود �   خار�ب   اتباع  و 

 گان �را   خدمت  هئارا  و   همگایف   یها
 . است 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/975383-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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ی حقو�ت مسائل جنگ ایران و   عراق برگزار شد �شست پ�گ�ی

ی حقو�ت مسائل جنگ ایران و عراق   �شست پ�گ�ی
 .در پژوهشگاە قوە قضای�ه برگزار شد 

حجت  علم س�د  ی  اله  پ�گ�ی �شست  در  الهدی 
حقو�ت مسائل مرتبط با جنگ تحم�� عراق عل�ه 

ب�ان   با  ایران،  اسال�  سال  جمهوری  اینکه هشت 
شدە   واقع  مظلوم  جهات  بر�ف  از  مقدس  دفاع 

سال  در  اظهارکرد:  خصوص است،  در  اخ�ی  های 
ی �س�اری ساخته شدە است   دفاع مقدس آثار ه�ف
ی مسائل حقو�ت جنگ تحم��  اما در زمینه پ�گ�ی

 .خورداقدام موثری به چشم ن� 

اظهار کرد:   جلسه  این  در  ف  ن�ی پژوهشگر  پ��ندە  الهه 
به   مسائل تجاوز  و  ش�م�ایی  سالح  مانند  مباحی�  و 

ایران از جمله مواردی  تمام�ت ار�ف جمهوری اسال� 
را  و ک�فری  حقو�ت  منظر  از  ی  پ�گ�ی امکان  است که 

توان به تهاجم در زمینه تجاوز به تمام�ت ار�ف � .دارد
وهای مسلح و اشغال قلمرو و مسدود کردن  و حمله ن�ی

 .اشارە کرد سواحل توسط رژ�م بعث عراق 

این پژوهشگر اضافه کرد: عراق در دوران هشت سال 
های ش�م�ایی دفاع مقدس، مبادرت به استفادە از سالح 

هزار خانه در شهرها و  ۱۰۰کرد که در نت�جه آن حدود  
  ۶۵روستاها تخل�ه شد و پنج هزار نفر شه�د شدند و  

از  هم  هنوز  د�دند که  ش�مایی  آس�ب  ف  ن�ی نفر  هزار 
ر  آن  �عوارض  طبق    .برند نج  کرد:  تأ��د  پ��ندە 

ش�م�ایی  سالح  از  که  کشوری  هر  ژنو  کنوا�سیون 
د  ی حقو�ت قرار گ�ی د و پ�گ�ی استفادە کند با�د مورد پ�گ�ی

بنابراین �  های ش�م�ایی توان استفادە عراق از سالح و 
ی حقو�ت قرار  عل�ه جمهوری اسال� ایران را مورد پ�گ�ی

   .داد

� از  د�گری  بخش  مسائل در  حقو�ت  ی  پ�گ�ی شست 
قا�ف  اصانلو  احمد  عراق  و  ایران  جنگ  با  مرتبط 

ف  پروندە بنی به   
گ

رس�د� مسئول  و  قضائ�ه  قوە  المل� 
ف  بنی مسئول�ت  گفت:  ش�م�ایی  دولت ق��ان�ان  المل� 

ف بحث کشورهای حا� صدام در جنگ  عراق و همچننی
تحم�� هشت ساله عل�ه جمهوری اسال� ایران، با�د 

د و در دادگاەمورد بر  های داخ� و خار�ب ر� قرار گ�ی
 .عل�ه عراق ط�ح دعوا شود 

کت   ۸۰اصانلو گفت: تنها در دهه   �ک شکا�ت عل�ه �ش
آلمایف داشت�م که آن هم با�گایف شد و خرو�ب نداشت 
این در حا� است که در کشورهای د�گر صندوق ب�مه 
عل�ه  حقو�ت  مسائل  تا  ا�جاد کردند  ترور�ست  خطر 

ی شود کشور   . ها پ�گ�ی

اینکه بحث استفادە از سالح  ب�ان  با  های ش�م�ایی وی 
ف  بنی حقو�ت  قواعد  تمام خالف  افزود:  است،  المل� 

هایی که � این سالها عل�ه دولت آم��کا مط�ح پروندە 
ف ن�   ۳۰۰�ا    ۲۰۰شدە به   رسد و در واقع از  پروندە ن�ی
 .های موجود استفادە نکرد�م ظرف�ت 
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   شود   برگزار  د � با انتخابات چهار  شهرها   بر�ن  در  ندەیآ سال 

هادی طحان نظ�ف عضو شورای نگهبان در مطلیب 
اینستا�رام خود نوشت »  ۵۰با عنوان «گزارش   :  در 

ناظر  برای  انتخابات  در  مردم  سالمیت  موض�ع 
مجری  ا�نون  هم  از  و  است  مهم  �س�ار  انتخابات 
ی در این خصوص   انتخابات با�د به فکر اتخاذ تداب�ی

ف بر این   امر نظارت  باشد و طب�عتا شورای نگهبان ن�ی
   .خواهد داشت

ت��ن موضوعات کشور است،   انتخابات �� از خط�ی
ف برای  اما بر ک� پوش�دە ن�ست که سالمت مردم ن�ی
این  است.  برخوردار  باالیی  اهم�ت  از  اسال�  نظام 
امر   بر  ی  ره�ب معظم  مقام  مکرر  تا��دات  روزها 

شن��م. اهم�ت موض�ع  بین�م و �سالمت مردم را � 
ب�ش�ت  � وقیت  بدان�م  بر�ف   شود که  در  آیندە  سال 

�عیف  انتخابات  چهار  همزمان  تهران،  نظ�ی  شهرها 
شهر،   شورای  جمهوری،  ر�است  انتخابات 

م�ان دورەم�ان  و  اسال�  شورای  مجلس  ای دورەای 
گان با�د برگزار شود   .مجلس خ�ب

ای که در اخت�ار دار�م، ماههطب�عتا در فرصت هشت 
پ�ش  فکر  به  خصوص بییف با�د  این  در  �سه�الیت   

به  با مشارکت مردم  ی که  باش�م. �سه�الت و تداب�ی
ف  �ن رکن انتخابات، از سویی تضمنی کنندە  عنوان مهم�ت

ف  سالمت آن  ف مخالفیت با قواننی ها باشد و از سویی ن�ی
انتخابات   تا  باق�ماندە  زمان  باشد.  نداشته  انتخابات 

ف پ�ش  �ست و هایی اصال کم نبییف سال آیت برای چننی
شود؛ لذا موض�ع سالمیت  زمان مناسیب محسوب � 

مهم  �س�ار  انتخابات  ناظر  برای  انتخابات  در  مردم 
فکر  به  با�د  انتخابات  مجری  ا�نون  هم  از  و  است 
ی در این خصوص باشد و طب�عتا شورای  اتخاذ تداب�ی

ف بر این امر نظارت خواهد داشت  .نگهبان ن�ی

 

 

 

https://www.mizanonline.com/fa/news/661292/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://www.mizanonline.com/fa/news/661292/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
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 برخورد جدی با مدع�ان وکالت تضمیین 

، حیث�ت دستگاە قضایی را  رئ�س  ی استان گلستان گفت: وکالت و کارشنا� با عنوان تضمییف دار  خدشه کل دادگس�ت
 .کند �

ی های �ا� استان گلستان از آنان خواست که  ها و دادستانهادی هاشم�ان در �شست فص� با روسای دادگس�ت
ند، شناسایی و برخورد کنند اند �وکال و کارشناسایف را که مد�  ف بگ�ی  .توانند رای پروندە را حیت به ناحق برای طرفنی

مناسب با مردم هم تأ��د کرد و گفت: رفتار قضات و کارکنان با مراجعان با�د بر وی در ادامه این �شست، بر رفتار 
ف در مبارزە با فساد به  .مبنای کرامت ا�سایف باشد  های  خواری عالوە بر برخورد با متخلفان با�د بر راە و�ژە در مورد زمنی

ف تمرکز شود  ی از بروز آن ن�ی ف ها خواست، برای جهاشم�ان از دادستان  .پ�شگ�ی ی از زمنی های  خواری با دستگاە لوگ�ی
 .اجرایی برای سنددار کردن ارا�ف دولیت و انفال اتمام حجت کنند 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


