
طرح ممنوعیت ورود مقامات ایران 
به کانادا اجرایی شد

وزیر امنیت عمومی کانادا از ابالغ ممنوعیت دائمی 
ورود به کانادا برای حدود ۱۰ هزار نفر از مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی از جمله فرماندهان و اعضای سپاه 
پاسداران خبر داد. مارکو مندیچینو، در یک کنفرانس 
مطبوعاتی مجازی در این زمینه تاکید کرد که دولت 
کانادا »توانایی« الزم را بــه اداره خدمات مرزی این 
کشور داده تا این تصمیم را که ماه گذشته اعالم شده 
بود، به اجرا بگذارد. او تاکید کرد این ممنوعیت که تحت 
سخت گیرانه ترین ماده قانون کانادا درباره مهاجرت و 
حمایت از پناهجویان اتخاذ شــده است، فقط شامل 
اعضای سپاه پاسداران نبوده، بلکه شامل وزرا، سفرا و 
اعضای دستگاه قضایی جمهوری اسالمی نیز می شود.

    
احضار احمد زیدآبادی به اتهام 

»نشر اکاذیب«
احمد زیدآبادی از احضار خود به دادسرای فرهنگ 
و رسانه خبر داد و نوشت: »ابالغیه ای از طرف دادسرای 
رسانه برایم ارسال شده است تا ظرف 5 روز برای دفاع 
از خود در برابر اتهاِم »نشر اکاذیب« در آنجا حاضر شوم. 
من که در نوشته هایم فقط به خبرهای رسمی استناد 
می کنم و تازه، همان خبرهای رســمی را نیز معموالً 
با وسواسی آزاردهنده بدون منبع معتبر نمی پذیرم، 
برایم بســیار جالب اســت که بدانم چه نوع کذبی را 
نشر داده ام!با خودم می گویم نکند به دلیِل اصرارم بر 
»گفتگو و اصالح و کنِش خشونت پرهیز« به عنوان 
»راه های برون رفت از مشکالت« به نشر اکاذیب متهم 

شده باشم!«
    

غیبت مولوی عبدالحمید 
در جلسه نماینده رهبری

برترین ها نوشــت:  حجت االســالم حــاج علی 
اکبری، رئیس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه 
کشور، دوشــنبه ۲۳ آبان ماه با اقشار مختلف مردم از 
جمله علمای اهل تسنن و تشــیع در زاهدان دیدار 
کرد. در تصاویر منتشــر شــده از این مراسم مولوی 
عبدالحمید اسماعیل زهی حضور ندارد. محمدجواد 
حاج  علی اکبری به نمایندگی از طرف رهبر انقالب به 

استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است.
    

سخنگوی وزارت خارجه:
تحریم های اروپا مداخله جویانه 

و مردود است
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنش به 
تحریم های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس علیه افراد و 
نهاد های ایرانی، این اقدام بی پایه و اساس، غیرقانونی و 
مداخله جویانه را قویا محکوم و آن را کامال مردود قلمداد 
کرد. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی افزود: ظاهرا اعتیاد به 
تحریم، عقالنیت و سنجیدگی را نزد طرف های اروپایی 
به انزوا برده و با این رویکرد غلط، این اروپاست که دایره 

تعامالت خود را بدست خود تنگتر می کند.
    

نماینده بافق:
آقای وزیر ارتباطات! 

اعصاب مردم را خرد می کنید 
محمدرضا صباغیان، نماینده بافــق و مهریز در 
مجلس شورای اســالمی در جلسه علنی دیروز )سه 
شنبه( در تذکری با اشاره به طرح سوال از وزیر ارتباطات 
گفت: در جریان صحبت وزیر ارتباطات چندین نفر 
با من تماس داشتند که مدام مکالمه تلفنی ما قطع 
می شود؛ وزیر ارتباطات اعصاب مردم را خرد می کنید 

حداقل مکالمه تلفنی را از مردم نگیرید.
    

رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛
آزادی ۴۲ نفر از بازداشتی های 
وقایع اخیر سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از آزادی 
۴۲ نفر از دستگیر شدگان وقایع اخیر در استان سیستان 
و بلوچستان خبر داد. به گزارش ایلنا، علی مصطفوی نیا 
بیان کرد: قریب ۱۰۰ نفر از دستگیرشدگان اغتشاشات 
اخیر که دچار هیجانات شده و کمتر مقصر بوده اند مورد 
رافت قرار گرفتند که ۴۲ مورد آزاد و بقیه نیز به زودی آزاد 
می شوند. به گفته وی، قریب به ۷۰۰ نفر در اعتراضات این 

استان دستگیر شدند.
    

گرجستان ادعا کرد
نقش افراد ایرانی در طرح ترور 

یک تاجر اسرائیلی
سرویس  امنیتی گرجستان مدعی شد که طرح 
گروهی متشکل از شــهروندان دو تابعیتی ایرانی - 
گرجستانی و پاکستانی را برای ترور یک تاجر اسرائیلی 
خنثی کرده است. به گزارش  ایســنا به نقل از شبکه 
آی ۲۴، به ادعای سرویس امنیتی گرجستان، شخصی 
که دستور این ترور را داده، یک شهروند ایرانی است که 

خارج از کشور زندگی می کند.
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یک وکیل پایه یک دادگســتری 
تاکید کرد: در قانون آئین دادرســی 
کیفری اصل را بر علنی بودن دادگاه ها 
گذاشــتند. اما بعضا رئیس دادگاه در 
مواردی کــه جرائم منافــی عفت یا 
امنیتی، یا قومی باشــد و یــا دادگاه 
تشــخیص دهــد، آن را غیرعلنــی 
برگزار می کند اما باید قراری مبنی بر 

غیرعلنی بودن را صادر کند.
هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره این کــه خانواده برخی از 
بازداشت شدگان حوادث اخیر کشور 
نسبت به روند برگزاری دادگاه ها و برابر 
اظهار آنها عدم دسترسی به وکیل حق 
مطابق تبصره ماده ۴۸ را ندارند و از این 
روند رسیدگی به پرونده ها ابراز نگرانی 
می کنند، گفت: اساسا حق دفاع مردم 
در سراســر دنیا و در دنیای متمدن از 
دیرباز شناخته شده است. در سوابق 
تاریخی رم و یونان هم به این موضوع 

نگاه کنید افرادی وجــود دارند که از 
مردم در دادگاه هــا دفاع می کنند. در 
گذشــته هم در ایران این افراد به اسم 
دادگو مشهور بودند، در فقه اسالم هم 
وکالت در مرافعه پذیرفته شده است و 
حتی در فقه گفته شده مستحب است 
اهل مروت  شــخصا در دادگاه حاضر 

نشوند و وکیل بفرستند. 
این وکیل پایه یک دادگســتری با 
اشاره به اینکه در سال های اخیر حق 
دفاع در کشورهای متمدن و در حال 
توسعه مورد شناســایی و تائید قرار 
گرفت، بیان کرد: ایــن حق دفاع یک 
پدیده جدیدی اســت که در کشور ما 
حتی قبل از  مشــروطه نیز وکالت در 
مرافعه وجود داشته است. اما آن چیزی 
که با اطمینان می شود گفت این است 
که از ســال ۱۳۱5 وکالت به مفهوم 
جدیدش در حقوق ما وارد شد، از سال 
۱۳۳۱ کانون وکال مستقل و تاکید شد 

افرادی که در دادگاه ها شرکت می کنند 
به خاطر تکنیکی بودن فن دفاع و مهم 
بودن حقوق مردم باید ضمن دفاع از 
اصول حقوقی، بتوانند وکالی خود را 
انتخاب کنند. از کلمه انتخاب وکیل این 
امر به دست می آید که مردم حق دارند 
آن فردی که مورد اعتماد خودشــان 

است را انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: در اصل ۳5 قانون 
اساسی به این امر پرداخته شده و این 
اصل به عنوان حقوق ملت شــناخته 
شده اســت. در اصل ۳5 به صراحت 
آورده است که افراد می توانند با وکیلی 
که خودشــان انتخــاب می کنند در 
دادگاه ها از اتهام و یا حقوق شان دفاع 

کنند.
پوربابایی خاطرنشان کرد: »حق 
دفاع« در اسناد بین المللی هم جایگاه 
ویژه ای دارد؛ در منشور حقوق مدنی 
و سیاسی که سال ۱۳5۴ به آن ملحق 

شــده ایم و به عنوان قانون داخلی ما 
پذیرفته شده است و تا امروز هم لغو 
و یا بی اعتبار نشده است و همچنین 
در مصوبه ســازمان ملــل متحد در 
ســال ۱۹۹۰ که در هاوانای کوبا به 
تصویب رسید و ما را آن پذیرفته ایم 
هم نحوه استفاده مردم از این حق که 
به چه نحو باشــد و وکال  وظیفه شان 
چیست به رســمیت شناخته شده و 
تا االن نفی و لغو نشده است، مضامین 
متعددی در آن وجود دارد و اینکه افراد 
می توانند بــا آزادی کامل از موکالن 
خودشــان دفاع کنند و انتخاب این 
 افراد توسط مردم یک حق مشروع و 

پسندیده است.
وی ادامه داد: اگــر این مجموعه را 
می پذیریم یعنی هم با مراجعه به فقه 
اسالمی و هم با مراجعه به مصوبات و 
قوانینی که کانون وکال و وکالی مدافع 
را به رسمیت شناخته است و هم زمانی 

که منشــور حقوق مدنی-سیاسی را 
می پذیریم و یا منشــور سازمان ملل 
که به آن ملحق شده ایم و چاره ای جز 
پذیرش آن را نداریــم باید این اختیار 
را به  مــردم داد که بتواننــد از مزایا و 
حمایت هایی که قانون گذار از حقوق 

مردم داشته بهره مند شوند.
این وکیل پایه یک دادگســتری 
یادآور شــد: بعد از انقالب و اخیرا در 
آئین دادرسی کیفری ماده ای تصویب 
شده به اســم »تبصره ماده ۴۸« که 
آنجا به صراحت اعالم شــده کسانی 
که پرونده های سازمان یافته و امنیتی 
دارند در مرحلــه تحقیقات مقدماتی 
فقط می توانند از وکالیی که مورد تایید 
رئیس قوه قضائیه هســتند، استفاده 
کنند. صرف نظر از این که این موضوع 
چقدر با اصل ۳5 قانون اساسی که به 
صورت مطلق به عنــوان حق قانونی 
مردم پذیرفته شده مغایر است یا خیر 
بحث دیگری است، اما حتی به فرض 
که این را هم مخالف با قانون اساســی 
ندانیم انتخاب وکالی موضوع ماده ۴۸ 
صرفا ناظر بر دادسرا و مرحله مقدماتی 
است. بنابراین فرد می تواند با هر اتهامی 
با هر عناوین اتهامی در مرحله دادگاه و 
در مرحله باالتر از وکالیی که خودش 
انتخاب می کنــد، دفاع کنــد و این 
محدودیت فقط و فقط شامل مرحله 
تحقیقات مقدماتی است.  وی افزود: 
بنابراین باید بپذیریم این قانون حداقل 
در این مرحله یعنی مرحله دادســرا 
وجود دارد و بیم آن می رود که شائبه 
دادرسی منصفانه را با انتخاب وکیل 

غیرمنتخب به خطر بندازیم.
پوربابایی ادامــه داد: بنابراین این 
ماده ۴۸ صرفا ناظر بر دادســرا است 
و در مرحله باالتــر و در دادگاه وجود 
ندارد و مردم این اختیار را دارند که از 
وکالی مورد اعتماد خودشان استفاده 
کنند، در دادگاه ها پرونده در دسترس 
وکال قرار بگیرد و آزادانه محتویاتش 
را مطالعــه کنند و از حقــوق دفاعی 
موکالن شــان دفاع کنند. این بخش 
تضمین کننده حقوق اساسی و حقوق 
دادرسی مردم است در غیر اینصورت 
متاســفانه اگر غیر از این عمل شده 

باشــد، نقض حقوق اساســی است و 
مشــمول ماده »5۷۰ قانون مجازات 
اسالمی« است که می گوید اگر کسی را 
از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم 
کنند موجب مجازات است اگر چنین 
شائبه ای وجود دارد که حتی وکالی 
مورد تائیــد را نمی پذیرنــد، به نظر 

می رسد مخالف قانون است.
وی درباره این که در قضایای مشابه 
مشاهده می کردیم چنین دادگاه هایی 
از تلویزیون پخش می شــد اما امروز 
علیرغــم این که اعالم می شــود این 
دادگاه ها علنی است از حضور رسانه ها 
در آن خبری نست، مطابق قانون آیا این 
دادگاه ها باید علنی برگزار شود یا اینکه 
قاضی دادگاه حــق دارد که تصمیم 
بگیرد چنیــن دادگاه های غیرعلنی 
برگزار شود، بیان کرد: در قانون آئین 
دارسی کیفری اصل را بر علنی بودن 
دادگاه ها گذاشــتند. اما بعضا رئیس 
دادگاه در مــوارد جرائمی که منافی 
عفت یا امنیتی، یا قومی بوده و یا دادگاه 
تشخیص دهد غیرعلنی برگزار شود، 
قاضی حق دارد قرار غیرعلنی صادر کند 
و دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار 
کند و این حــق در اختیار خود قاضی 
است اما باید قراری مبنی بر غیرعلنی 

بودن را صادر کند.

پوربابایی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری؛

اصلبرعلنیبودندادگاههاست
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روی موج کوتاه

خبرگزاری آلمان مدعی شــد که آمریکا برای همیشــه 
مذاکرات با ایران را ترک کرد.  به گزارش شبکه یک آلمان، آمریکا 

مرگ برجام را اعالم کرد و مذاکرات به پایان رسید.
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز دیروز گفت: در 
حال حاضر تمرکز واشنگتن روی موضوع احیای برجام نیست 
و اعتراضات اخیر در ایران و نیز موضوع فروش پهپادهای ایرانی 
به روسیه، تمرکز واشــنگتن را از موضوع احیای برجام تغییر 

داده است. 
به گزارش عصرایــران به نقل از رویتــرز، رابرت مالی روز 
دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاریس، تهدید کرد اگر ایران 

برنامه هسته ای خود را به آستانه های جدید برساند، با واکنش 
متفاوت و هماهنگ آمریکا و متحدان اروپایی واشنگتن مواجه 
خواهد شد.  وی مدعی شد: آمریکا »درها را برای از سرگیری 

دیپلماسی با ایران باز خواهد گذاشت.«
مالی تاکید کرد که بر این اســاس واشــنگتن همچنان 

سیاست فشار و تحریم را علیه ایران ادامه خواهد داد.
مالی گفت: اگر مذاکرات هســته ای انجام نمی شــود، به 
خاطر موقعیت ایران و هر اتفاقی است که از سپتامبر تاکنون 

رخ داده است.
نماینده ویژه آمریکا همچنین به بازداشت برخی شهروندان 

غربی در ایران اشاره کرد و و افزود تمرکز واشنگتن آزادی این 
»گروگان ها« است. 

مالی گفت اگر دیپلماسی شکست بخورد، ایاالت متحده 
آماده است تا از ابزارهای دیگر استفاده کند.

 نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: »اگر ایران ابتکار 
عمل برای عبور از آستانه های جدید در برنامه هسته ای خود را 
به دست گیرد، بدیهی است که تهران شاهد واکنش متفاوت و 

هماهنگ ما با متحدان اروپایی مان خواهد بود.«
او همچنین از نبود یک سیاست هماهنگ بین کشورهای 
غربی برای چگونگی بازگرداندن اتباعشان از زندان های ایران 
انتقاد کرده و گفت:» این یک تراژدی مشــترک بین ایاالت 

متحده، اروپا و سایر کشورهای جهان است.«
او افزود: »بدیهی اســت که اگر ما یک سیاست مشترک 
داشته باشیم، خوب اســت. این نه تنها برای ایران، بلکه برای 
همه کشورهایی که گروگان گیری را به عنوان ابزار چانه زنی 

و به دالیل سیاسی انجام می دهند، خوب است.« او با انتقاد از 
معامله های انفرادی کشورهایی که شهروندان آنها در ایران 
زندانی  هستند، گفت: »امیدوارم روزی، در آینده ای نه چندان 
دور، بر سر یک واکنش هماهنگ )بین همه کشورهای غربی: 
آمریکا، کانادا، فرانســه و...( توافق کنیم. ایــن روند واقعا باید 

متوقف شود.«

ادعای خبرگزاری آلمان:

آمریکا مرگ برجام را اعالم کرد

خبر

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: در هفته 
بسیج شــاهد رزمایش فاطمیون گروه های جهادی و 
دیگر رزمایش های گسترده در سراسر کشور هستیم که 
بیش از ۴۲ هزار گروه جهادی متشکل از ۹۰۰ هزار نفر در 

آن ها شرکت می کنند.
به گزارش ایســنا، ســردار غالمرضا ســلیمانی در 
نشســت خبری به مناسبت هفته بســیج، اظهار کرد: 
در سال های اخیر در ابعاد مختلف شاهد نقش آفرینی 
بســیج بودیم که از جمله آنهــا نقش آفرینی در مقابله 
با بیماری کرونا با انجام اقداماتــی از قبیل اجرای طرح 
 شهید قاسم سلیمانی، واکسیناسیون و رزمایش کمک 

مومنانه بود.
وی با اشاره به برنامه های هفته بسیج اظهار کرد: این 
برنامه ها از تجدید میثاق بــا آرمان های امام راحل آغاز 
خواهد شــد و با رزمایش فاطمیون گروه های جهادی 

در سراسر کشور ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین یادآور شد: عالوه بر این اجتماع اقتدار 
بسیجیان هم با حضور گردان های رزمی در روز پنجم آذر 

انجام خواهد شد.
ســلیمانی با تأکید بر اینکه قرارگاه جهاد تبیین در 
بسیج ایجاد شده اســت، گفت: این قرارگاه متناسب با 
شرایط روز اقدامات الزم برای تبیین مسائل روز در قالب 
طرح شهید هاشمی را اجرا می کند. البته وجوه دیگری 
از جهاد تبیین هم در قالب اردوهای راهیان نور، اردوهای 
علم و فناوری و آبادانی و پیشرفت در حال پیگیری است.

تشکیل شبکه سایبری مجازی 
ازسوی جوانان بسیجی 

وی همچنین درباره نقش سازمان بسیج در مقابله 
با اقدامات دشمن در فضای مجازی گفت: امروز جوانان 
بسیجی یک شبکه سایبری مجازی برای انقالب اسالمی 
شکل داده اند و ایفای نقش آنها هم بسیار موثر است اما 
دشمن در این زمینه صاحب فناوری است و سرمایه های 
زیادی در این حوزه به میدان آورده است. ما برای شکل 
دادن به یک شبکه سایبری مجاز هنوز راه در پیش داریم 
تا به نقطه مطلوب برســیم اما بخشی از عالقه مندان به 
این حوزه وارد شده اند و در حال پاسخ دادن به شبهات 

مردم هستند.

منابع خبری از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران به عراق گزارش دادند. به گزارش العالم 
منابع عراقی گزارش دادند که در این سفر که صبح سه شنبه 
و یک روز پس از حمالت موشــکی و پهپادی سپاه به اقلیم 

کردستان صورت گرفت،
سردار »اسماعیل قاآنی« با »عبداللطیف رشید« رئیس 
جمهور و »محمد شیاع السودانی« نخســت وزیر در بغداد 
دیدار کرده اســت. گویا این دیدارها پیرامون مسائل اقلیم 
کردستان عراق بوده است. سردار قاآنی همچنین دیداری با 
سران چارچوب هماهنگی داشته و درباره تحوالت و روندهای 

سیاسی عراق گفت و گو کرده است.

هدف قرار دادن کردستان، 
نقض آشکار حق حاکمیت عراق است

ازســوی دیگر، وزیر خارجه عراق در واکنش به حمالت 

پهپادی و موشکی سپاه به اقلیم کردستان، به امیرعبداللهیان 
گفت: هدف قرار دادن مواضعی در کردستان، نقض آشکار 
حق حاکمیت عراق و امنیت شهروندان این منطقه است و 
ادامه این اقدامات خطرناک خواهد بود. به گزارش خبرگزاری 
رسمی عراق »فؤاد حسین« در گفت وگوی تلفنی با »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران افزود: »باید گفت وگو 
 راهی بــرای متوقف کردن این تشــدید خصمانه غیرقابل 

توجیه باشد« 
وزیر امور خارجه ایران نیز در ایــن گفت وگو، امنیت را 
عنصر کلیدی در منطقه و در روابط دوجانبه تلقی کرد و گفت: 
جمهوری اسالمی ایران با وجود روابط ممتاز دو کشور انتظار 
ندارد که از اقلیم کردســتان مورد تهدید قرار گیرد و دولت 

مرکزی در برابر این اقدامات مسئولیت دارد.

واکنش عربستان به عملیات سپاه در کردستان عراق
در همین ارتباط وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای اعالم 
کرد که این کشور حمالت ایران به منطقه کویسنجق در اقلیم 
کردســتان عراق )مواضع تروریست ها( را به شدت محکوم 
می کند. به گزارش خبرگزاری رســمی عربستان)واس(، 
وزارت خارجه سعودی تاکید کرد که هرگونه اقدامی که منجر 
به تهدید حاکمیت، امنیت و ثبات عراق می شود را نمی پذیرد.

سپاه پاسداران روز دوشــنبه مواضعی را در اقلیم شمال 
عراق به صورت موشکی و پهپادی مورد هدف قرار داد.

سردار سلیمانی خبر داد:

برگزاری رزمایش گسترده بسیجیان در سراسر کشور
در پی حمالت موشکی و پهپادی ایران به اقلیم کردستان؛

فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق رفت

در قانون آیین دادرسی 
کیفری اصل را بر علنی بودن 
دادگاه ها گذاشتند. اما بعضا 

رئیس دادگاه در مواردی 
که جرایم منافی عفت یا 

امنیتی، یا قومی باشد و یا 
دادگاه تشخیص دهد، آن 

را غیرعلنی برگزار می کند 
اما باید قراری مبنی بر 

غیرعلنی بودن را صادر کند


