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»به ترامپ توصیه می کنیم اگر می خواهد از پیگیرد 
جمهوری اسالمی در امان بماند، یک اتاقی از بایدن 
اجاره کند و در کاخ س�فید بماند.«  این سخن معاون 
ام�ور بین الملل ق�وه قضائی�ه نش�ان از جدیت این 
نهاد براي خونخواهي ش�هداي ت�رور دارد، هرچند 
که در حادث�ه ترور ش�هید فخري زاده ه�م مجامع 
بین الملل�ي هنوز س�كوت خ�ود را نشكس�ته اند.

رئیس کمیته حقوق بش��ر کمیس��یون امنی��ت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
ترور رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع گفت 
که باید دید این بار مجامع حقوق بشری سکوت مرگبار 

خود را خواهند شکست؟
زهره الهیان در مطلبی در صفحه توئیتر خود در واکنش 
به ترور شهید محسن فخری زاده در آبسرد دماوند نوشت 
که انتظار ملت، پاسخ قاطع و کوبنده سپاه پاسداران به 
عامالن ترور است. باید دید مجامع حقوق بشری این بار 

سکوت مرگبار خود را خواهند شکست؟
 همنوایي منافقین و صهیونیست ها

نماینده ایران در س��ازمان مل��ل متح��د در نامه ای به 
دبیرکل این س��ازمان و ش��ورای امنیت گفته است  که 
نش��انه های جدی درباره  مسئولیت اس��رائیل در ترور 
محسن فخری زاده وجود دارد و خواهان محکوم کردن 

این ترور شده است.
آنتونی گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل متحد خواهان 
خویش��تن داری و پرهیز از هرگونه اقدامی ش��ده که به 

افزایش تنش ها در منطقه منجر می شود.
حدود دو ماه پیش از ترور ش��هید فخري زاده، نام او در 
نشست ش��ورای ملی مقاومت ایران )ش��اخه سیاسی 
گروه��ك منافقین( مطرح ش��د ام��ا پی��ش از آن هم 

نخست وزیر اسرائیل از او نام برده بود.
 تهدید هم نوعي تجاوز است

برای بررس��ی جرم صورت گرفته در اساس��نامه دیوان 
بین المللی کیفری نیازمند بررسی عنصر مادی و معنوی 
این عمل هستیم. با توجه به تعریف تجاوز در قطعنامه 
۳۳۱۴ که در س��ال ۱۹۷۴ به تصوی��ب مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد رسید و امروزه در رویه قضایی دیوان 
بین المللی دادگس��تری و قواعد عرفی نیز مورد استناد 
قرار می گیرد، تجاوز عبارت اس��ت از: »به کارگیری زور 
به صورت مسلحانه توس��ط یك دولت علیه حاکمیت 
یا تمامیت ارضی یا استقالل سیاس��ی دولت دیگر یا به 
هر نحو دیگر که با اهداف س��ازمان ملل متحد ناسازگار 

باشد.«
 البته این تعریف کلمه تهدید را ذکر نکرده ولی از آنجایی 
که این قطعنامه برای شورای امنیت به عنوان تنها مرجع 
صالح برای تشخیص تجاوز الزام آور نیست و تنها جنبه 
راهنمایی دارد شورا می  تواند بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان 
ملل مّتحد را مستند قرار دهد و تهدید را نیز جزو تجاوز 

به حساب آورد.
 معماي حق حیات

از آنجا ک��ه بند ۴ ماده ۲ منش��ور س��ازمان ملل متحد 
بیان کننده یك قاعده آمره اس��ت، از این رو شامل همه 
دولت  ها؛ چه دولت  های عضو س��ازمان ملل متحد و چه 
دولت  های غیر عضو سازمان است. با تعریفی که ارائه شده 
است لذا دولت متجاوز نمی  تواند با توسل به عدم عضویت 
دولت قربانی در سازمان ملل متحد، از شمول این ماده 
خارج شود.  در ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع احترام 
به تمامیت ارضی و استقالل سیاسی و حاکمیت کشورها 
مطرح شده اس��ت، همچنین در بند چهارم این ماده از 
منشور، اصل »منع توسل به زور« مورد تأکید قرار گرفته 
و در بند هفتم این ماده نیز به موضوع عدم مداخله در امور 

داخلی کشورها توجه شده است.
در ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر بر »حق حیات« 
تأکید شده است. از این رو، سلب حیات یا کشتار فراقانونی 
نقض موازین حقوق بین الملل بشر تلقی می شود و طبق 
این ماده نمی توان بدون حکم قانون یا خارج از چارچوب 

حقوقی حق حیات افراد را سلب کرد.
 ظرفیت هاي حقوقي مبارزه با تروریسم

هرگونه عملیات علیه تروریس��م و افراد تروریست باید 
بر اساس تجویز شورای امنیت سازمان ملل باشد. حال 
پرسش اساسی این اس��ت که در کدام قطعنامه شورای 
امنیت، این دانشمند ایراني تروریست اعالم شده است؟ 

بنابراین از این منظر هم این ترور باید با واکنش مجامع 
حقوقي بین الملل همراه باشد.

بر اس��اس مواد ۲۴ و ۲۵ طرح پیش نویس مس��ئولیت 
بین المللی دولت ها که در س��ال ۲۰۰۱  توسط مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد به تصویب رس��یده است، 
ایران می تواند دس��ت به »اقدام متقابل« بزند. بنابراین 
ایران حق اقدام متقابل در مقابل این جنایات را برای خود 

محفوظ می دارد.
از جمل��ه ظرفیت های حقوقی که کارشناس��ان در این 
زمینه مطرح کرده اند، می توان به امکان طرح ش��کایت 
در ش��ورای حقوق بش��ر و مجمع عمومی و درخواست 
محکومیت ارتکاب ترورهای هدفمند، انعکاس موضوع  به 
کمیته بین  المللی صلیب سرخ به دلیل نقض قواعد حقوق 
بشردوستانه بین المللی و تنظیم دادخواست و شکایت در 
دادگاه ها و مراجع قضایی داخلی از طریق قوه قضائیه و 

دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم اشاره کرد.
 سرنخ ها به امریكا مي رسد

معاون امور بین الملل قوه قضائیه هم در این باره اظهار کرد: 
در قضیه ترور شهید فخری زاده صرفاً رژیم صهیونیستی 
متهم نیست و ریشه اصلی دشمنی ها و جنایت ها رژیم 

امریکاست.
علی باقری افزود: منش��أ اصلی اگر رژیم صهیونیستی 
هم باش��د بدون اجازه امریکایی ها آب هم نمی خورند و 
اختیاری ندارند. در عرصه تحریم اروپایی  ها با امریکایی ها  
همکاری می کنند و در عرصه ترور، صهیونیس��ت ها و 

برخی عوامل دیگر تروریستی. باقری گفت: این گروه های 
تروریستی همین االن در کشورهای اروپایی اجازه فعالیت 
دارند و آزادانه فعالیت می کنند. در ترور شهید سلیمانی 
کدام کش��ور اروپایی این ترور را محکوم کرد؟ خیلی ها 
سکوت کردند و آنها هم که حرف زدند گفتند در پاسخ به 
اقداماتی بود که شهید سلیمانی انجام داده بود. اگر همه 
توجه ها را به رژیم صهیونیس��تی جلب می کنیم نباید 

حواسمان از امریکایی ها و اروپایی ها منحرف شود.
 ترویج و تشویق تروریسم

معاون ام��ور بین الملل قوه قضائیه یادآور ش��د: چندی 
قبل در وین یك اقدام تروریس��تی شکل گرفت،غیر از 
کشورهای اروپایی دبیر کل س��ازمان ملل رسماً بیانیه 
داد و ترور را محکوم ک��رد؛ چرا االن محکوم نمی کنند؟ 
االن دبیر کل سازمان ملل،مس��ئوالن حقوق بشری در 
ژنو، رئیس شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق 
بشر و مسئوالن کشورهای اروپایی در جایگاهی هستند 
که باید این ترور را محکوم کنند و در جایگاه پاسخگویی 
هستند. اگر آنها در این زمینه اقدامی نکنند عمالً به معنی 
ترویج و تشویق تروریسم اس��ت، نمی شود با تروریسم 

دوگانه برخورد کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: سرلشکر باقری در بیانیه  
تأکید کردند انتقام این جنای��ت را از عامالنش خواهیم 
گرفت؛ دنیا به ویژه امریکایی ها و صهیونیست ها می دانند 
نیروهای نظام��ی ما وقتی حرفی می زنن��د حتماً انجام 
می دهند. صهیونیست ها و طرف های دخیل در این ترور 
باید منتظر انتقام س��خت از طرف دستگاه های ذیربط 
باشند. در دستگاه قضایی به صورت جدی این قضیه را در 

دستور کار داریم، امروز هم بحث هایش انجام شد.
 گزارشگر را مجبور به استعفا کردند

باقری تصری��ح کرد: خیل��ی از ظرفیت ه��ای حقوقی 
بین المللی در دست قدرت های غربی است و دریچه هایی 
وجود دارد که می شود از آن ظرفیت ها استفاده کرد. ما 
باید هوشمندی داشته باشیم تا بتوانیم از آنها استفاده 
حداکثری کنیم. در قضیه ترور شهید سلیمانی غربی ها 
جلوی خیلی از عرصه ها را می گیرند. یکی از گزارشگران 
ویژه موضوعی شورای حقوق بشر که مربوط به قتل های 

خودسرانه است، در تیرماه امس��ال گزارشی را در مورد 
شهادت سردار سلیمانی منتشر و تصریح کرد که این اقدام 
غیرقانونی و خالف حقوق بین الملل است و امریکایی ها 
هیچ توجیهی برای این اقدام)شهادت سردار سلیمانی( 
نداشتند. امریکایی ها اعتراض کردند و این گزارشگر گفت 
من تابع حقوق بین الملل هستم نه امریکا؛ دو روز پیش 
چون دیدند نمی توانند نظرش را عوض کنند، او را مجبور 

به استعفا کردند.
 یک اتاق  از بایدن اجاره کند

معاون امور بین الملل قوه قضائی��ه تصریح کرد: به طور 
جدی از همه ظرفیت های بین المللی استفاده می کنیم. 
پایان ریاست جمهوری ترامپ آغاز رسیدگی جدی به 
جرائم و جنایاتی است که ترامپ علیه ملت ایران به ویژه 
ترور شهید سلیمانی انجام داد. پایان ریاست جمهوری 
ترامپ آغاز عملیات ج��دی حقوقی و قضایی جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت. به ترامپ توصی��ه می کنیم اگر 
می خواهد از پیگیرد جمهوری اسالمی در امان بماند یك 

اتاق از بایدن اجاره کند و در کاخ سفید بماند.
 شناسایی و دستگیری محكومان متواری

پس از ماجراي ترور شهید فخري زاده، جلسه ای هم در 
دادستانی تهران به منظور شناسایی و دستگیری سریع و 
به موقع محکومان و متهمان فراری با حضور علی القاصی، 
دادستان تهران، سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، 
برخی از معاونان دادستان و رؤسای پلیس های تخصصی 

برگزار شد.
دادستان عمومی و انقالب تهران در این جلسه با اشاره 
به اینکه یکی از موضوعات ویژه در دستور کار دادستانی 
تهران، ارتقای نظم و امنیت عمومی و آرامش مردم است، 
گفت: یکی از راه های تحقق آرامش و امنیت شهروندان 
پیشگیری از تکرار جرم با اجرای سریع و به موقع عدالت 
است و از این رو شناسایی و دستگیری محکومان متواری 

به جد در دستور کار دادستانی است.
القاص��ی با بی��ان اینکه تع��دادی از متهم��ان به دلیل 
عدم شناسایی مرتکب تکرار جرم می شوند، اظهار کرد: 
یک��ی از ابزار های مهم ارتق��ای رضایتمندی عمومی از 
دستگاه قضایی و ایجاد آرامش، شناسایی و دستگیری 
محکومان متواری است که مسئولیت اصلی آن بر عهده 
نیروی انتظامی، سایر ضابطین و دستگاه قضایی است و بر 
این اساس باید به گونه ای برنامه ریزی شود که پرونده های 
جدید ما را از پرونده های سابق که تحقیقات آنها کامل 
انجام نشده اس��ت و متهمان و محکومان آن شناسایی 

نشده اند، غافل نکند.
 آمادگي شبانه روزي دادستاني

وی با تأکید بر اینکه تمام پرونده های جدید و قدیم باید هر 
روز به صورت مستمر پیگیری شوند، افزود: بر این اساس 
باید با برنامه نرم افزاری این پرونده ها مستمر رصد شوند تا 

بتوان رضایتمندی عموم مردم را به دست آورد.
دادس��تان تهران در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
بر آسیب شناس��ی اقدامات برای دس��تگیری متهمان 
متواری نیز تأکید کرد و گفت: بر این اساس باید ضمن 
آسیب شناس��ی اقدامات و اتخاذ راهکار ه��ای اجرایی و 
عملیاتی به منظور رفع نواقص و آسیب ها برای دستگیری 

متهمان متواری اقدام کرد.
القاصی از اعالم آمادگی دادس��تانی تهران برای صدور 
مجوز ه��ای قضایی به منظ��ور دس��تگیری متهمان و 
محکومان متواری همانند گذش��ته خب��ر داد و افزود: 
دادستانی تهران مانند همیش��ه این آمادگی را دارد که 
به صورت ش��بانه روزی با رعایت موازی��ن قانونی برای 
ورود به مخفیگاه و دستگیری متهمان مجوز صادر کند؛ 
چراکه این امر تسریع در دستگیری متهمان و در نهایت 

رضایتمندی مردم را به همراه دارد.
 اتمام حجت با متهمان متواری

وی در این جلسه همچنین به متهمان متواری هشدار داد 
که داوطلبانه خود را به مراجع انتظامی، امنیتی و ضابطین 
معرفی کنند تا در روند رسیدگی و تحقیقات از تخفیفات 

قانونی برخوردار شوند.
دادستان تهران همچنین با متهمان متواری اتمام حجت 
کرد و گفت: چنانچه به صورت قهری توس��ط ضابطین 
دستگیر شوند، مشمول هیچ کدام از ارفاقات قانونی در 

فرایند رسیدگی نمی شوند.
القاصی از شهروندان نیز خواست چنانچه از مکان اختفا 
یا سکونت متهمان متواری اطالع دارند بر حسب وظیفه 
قانونی و ش��رعی خود مراتب را ب��ه واحد های انتظامی 

اطالع دهند.

باز هم ترور، باز هم سکوت حقوق بشری
در ماجراي ترور شهید فخري زاده  همچنان مجامع حقوق بشری سكوت پیشه کرده اند

قدرت هاي بزرگ به صورت مشخص در زمینه حقوق 
بین الملل در حال عمل به اس��تانداردهاي دوگانه 
هستند. یعني در برابر یك موضوع واحد به دوگونه و 
متضاد از همدیگر تصمیم مي گیرند. همه تصمیمات 
هم حول محور منافع نامشروع آنهاست. یعني اگر 
تروري در رابطه ب��ا فرد یا گروهي ک��ه قدرت هاي 
بزرگ با آن مخالفند انجام ش��ود، سیاست سکوت  
و بایکوت خبري موضوع را انتخاب مي کنند. اینها 
بخشي از انتقادات اس��تاد حقوق دانشگاه تهران در 
گفت وگو با »جوان« در زمینه پیگیري حقوقي ترور 

شهید فخري زاده است.
دکتر احم��د مؤمن��ي راد  ماج��راي ترور ش��هید 
فخري زاده را از منظر حقوق بین الملل  مورد تحلیل 
قرار داد و گفت:» متأس��فانه روز جمع��ه ما یکي از 
بهترین فرزندان این کش��ور را از دست دادیم. یك 
دانش��مندي که عمر پربرکت خود را در راه اهداف 
علمي براي کش��ور گذاش��ته بود؛ ش��هید محسن 
فخري زاده مع��اون وزیر دف��اع و رئیس س��ازمان 

پژوهش و نوآوري.
ما حدود  ۲۰ کنوانسیون حقوق جهاني و منطقه اي 
راجع به تروریس��م داری��م. مي توان گف��ت اولین 
کنوانسیون س��ال ۱۹۳۷ در ژنو به تصویب رسید. 

کنوانس��یون ممانعت و مجازات تروریس��م. از آن 
زمان تا حاال که حدود 8۰ سال مي گذرد، متأسفانه 
ما کماکان در سطح دنیا شاهد اقدامات تروریستي 
هستیم. هم تروریسم دولتي داریم و هم تروریسم 
گروه ه��ا و اف��راد را. متأس��فانه حق��وق بین الملل 
نتوانسته   به یك ساز و کار مشخصي در این رابطه 
دست پیدا کند و ش��رورها را ملزم کند که دست از 

این اقدامات بردارند.
بعضي از کشورها به طور مشخص ترور را در دستور 
کار خود دارند و هیچ ابایي هم ندارند از اینکه عنوان 
کنند ما ترور مي کنیم. ما تعریف تروریسم را اینگونه 
داریم که بر اساس بند اول از ماده یك کنوانسیون 
۱۹۳۷ ژنو اقدامات کیفري علیه یك دولت با هدف 
ایجاد وحشت در اش��خاص و گروه هاي خاص یا در 
سطح جامعه، تروریسم است. طبیعتاً تروریسم با هر 
اقدامي دو هدف دارد.  هدف اول گرفتن جان انسان 
یا انسان هاي مشخص شده اس��ت و هدف دوم که 
مهم تر است، هدف قرار دادن امنیت افراد و امنیت 
جامعه است. یعني امنیت سیاس��ي، رواني و حتي 

اقتصادي یك جامعه را نشانه مي گیرد.
راجع به شهید محس��ن فخري زاده، حداقل در دو 
نوبت این شهید عزیز از طرف مقامات رژیم اشغالگر 

قدس م��ورد تهدید قرار گرفته ب��ود و این مقامات 
با ذکر ن��ام  ایش��ان را تهدید به ترور ک��رده بودند. 
طبیعتاً اقدام رژیم صهیونیستي گرچه هنوز تأیید 
رسمي نش��ده اما مس��ئولیت برعهده نگرفتن آنها 
ناشي از ترس و وحشت آنهاس��ت. درواقع پیش از 
این دو نخست وزیر این کش��ور این شهید عزیز را 
از طرف سازمان اطالعاتي موس��اد تهدید به ترور 

کرده بودند.«
استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: »مجامع 
بین المللي متأسفانه خیلي در عمل کارآیي ندارند. 
به طور ج��دي جاي س��ؤال دارد ک��ه پیگیري ما 
از مجامع حقوق��ي چقدر مثمرثمر باش��د. فرض 
بفرمایید که نهادهاي بین المللي ، ش��وراي حقوق 
بشر یا تشکیالت شوراي امنیت و مجمع عمومي  و 
کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل یا نهادهاي 
دیگر؛ مجامعي هس��تند که ما مي توانی��م به آنها 
مراجعه کنیم. در این نهاد هاي بین المللي مي توانیم 
طرح دعوا و طرح مسئله کنیم اما سابقه این نهادها 
نشان داده که با توجه به نفوذي که صهیونیست ها 
در این محافل دارند، گرچه قطعنامه هاي متعددي 
هم در ابع��اد مختلف علیه صهیونیس��ت ها صادر 
شده ولي این رژیم به هیچ کدام از این قطعنامه ها 

اعتنایي نکرده است.
 عجیب اس��ت ما در دنیا با 
یك رژیمي طرف هستیم 
که به هیچ موردي از حقوق 
بین الملل پایبند نیس��ت. 
ش��وراي امنیت س��ازمان 
ملل هم که خود را مکلف به 

حفظ صلح و امنیت جهان مي داند، ناتوان از مقابله 
با رژیم صهیونیستي است. در حقیقت شاید بتوانیم 
بگوییم که رژیم صهیونیس��تي در واقع بخش��ي از 
قدرت و حاکمیت ایاالت متحده را تشکیل مي دهد.

چطور مي شود که شوراي امنیت این همه قطعنامه 
صادر مي کند و این رژیم در مناطق تحت س��یطره 
خود هر روز اقدامات مجرمانه مي کند و مورد تحریم 
شوراي امنیت قرار نمي گیرد. این رژیم بارها رهبران 
حماس، جهاد اس��المي ، حزب اهلل و دانش��مندان 
ایراني را ترور کرده ولي هیچ اقدامي علیه آنها صورت 
نگرفته اس��ت. قضیه روشن اس��ت ما هیچ امیدي 
به س��ازمان ملل و ش��وراي امنیت نداریم. ما باید 
اقدامات خود را در چند سطح و به موازات یکدیگر 
انجام دهیم؛ هم اقدامات سیاسي، دیپلماتیك هم 
اقدامات دفاعي- امنیتي و هم اقدامات حقوقي. این 

دقیقاً یك ترور شبیه به ترور شهداي هسته اي بود.  
مجامع بین المللي چه کردند؟ یا چه مي توانند بکنند 

در قبال این مسئله؟
حقوق بین الملل دستاورد هاي خوبي براي بشریت 
داش��ته اس��ت اما براي ما  هرچه که نگاه مي کنیم 
مي بینیم که س��لطه سیاس��ت، ق��درت و ثروت و 
سیطره آن بر حقوق بشر و حقوق بین الملل اثبات 

شده است.
قدرت هاي بزرگ به صورت مشخص در حال عمل 
به استانداردهاي دوگانه هستند. یعني در برابر یك 
موضوع واحد به دوگونه و متضاد از همدیگر تصمیم 
مي گیرند. همه تصمیمات ه��م حول محور منافع 
نامشروع آنهاست. یعني اگر تروري در رابطه با فرد 
یا گروهي که قدرت هاي بزرگ با آن مخالفند انجام 
شود، سیاس��ت س��کوت  و بایکوت خبري موضوع 
را انتخاب مي کنند. از طرف دیگ��ر از فردي که در 
جبهه آنهاست، مورد هدف قرار گیرد؛ تمام دنیا را 
براي مقابله با این اتفاق بسیج مي کنند از دولت ها 
گرفته تا شبکه هاي اجتماعي. این استاندارد دوگانه 
به طور کامل در مسائل مختلف مشاهده مي شود. 
در حقوق بین الملل و حقوق بش��ر به خصوص این 

دوگانه ها بسیار است.«

قدرت هاي بزرگ در حال عمل به استانداردهاي دوگانه هستند

علیرضا سزاوار

پرونده
سكوت حقوق بشري

در ماجراي ترور شهید فخري زاده
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بر اس�اس م�واد ۲۴ و ۲۵ طرح 
پیش نویس مسئولیت بین المللی 
دولت ها که در سال ۲001  توسط 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
به تصویب رس�یده است، ایران 
می تواند دست به »اقدام متقابل« 
بزند. بنابراین ای�ران حق اقدام 
متقاب�ل در مقابل ای�ن جنایات 
را برای خ�ود محف�وظ می دارد

نظر اک رشنا س

  در این ستون نگاهي به اتفاق هاي خوشایند 
هفته اخیر در سیس�تم قضایي کشور داریم. 
اتفاق هایي که بیانگر افق هاي روشن قضایي و 

دادرسي در کشور است. 
--------------------------------------

تفاهمنامه بسيج و سازمان زندان ها
همزمان با آغاز هفته بس��یج، جلس��ه ای ب��ه منظور 
گرامیداش��ت یاد شهدای هشت س��ال دفاع مقدس 
و مدافعان حرم در محل س��الن کنفران��س اداره کل 
زندان های اس��تان تهران برگزار ش��د. در ابتدای این 
جلس��ه، سیدحش��مت اهلل حیات الغی��ب، مدیرکل 
زندان ه��ای اس��تان تهران با تس��لیت به مناس��بت 
شهادت دانشمند علوم هسته ای شهید فخری زاده و 
گرامیداشت هفته بس��یج گفت: در تفاهمنامه ای که 
بین سازمان بسیج و سازمان زندان ها منعقد شده، قرار 
است بسیج در زمینه آزادی زندانیان نیازمند وارد عمل 
شده و در مرحله اول زمینه آزادی یك هزار نفر را فراهم 
سازد. مدیرکل زندان های استان تهران با گرامیداشت 
یاد شهدای مدافع حرم، به ویژه سپهبد قاسم سلیمانی 
و همرزمانش از جمله ش��هید سرافراز حججی تأکید 
کرد: امروز در شرایط تحریم های ظالمانه و شیوع کرونا 
در جهان، باید با روحیه بسیجی و خدمت مضاعف در 
س��نگر جهادی اصالح و تربیت تالش کنیم و روحیه 

بسیج باید بر روند خدمت در زندان ها حاکم باشد.
--------------------------------------

آزادی ۴۱ زندانی جرائم غيرعمد
رئیس کل دادگستری استان کرمانش��اه از آزادی ۴۱ 
زندانی جرائم غیر عمد از زندان مرکز ی این استان خبر 
داد. پرویز توسلی زاده در گفت وگو با خبرگزاري میزان  
گفت: مراسم آزادی ۴۱ تن از زندانیان غیرعمد معسر 
از پرداخت دیه و رد مال زندان همزمان با هفته بسیج 
در زندان کرمانشاه برگزار ش��د. وی با اشاره به منویات 
مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاس��ت ق��وه قضائیه 
مبنی بر ض��رورت کاهش جمعیت کیف��ری زندان ها، 
اظهار داشت: نباید هیچ فرد آبرومندی در زندان باشد. 
زندان باید جای افراد شرور و خطرناک باشد. رئیس کل 
دادگستری استان کرمانشاه تأکید کرد: جمعیت کنونی 
کیفری استان کرمانشاه باید کمتر شود و برای رسیدن 
به این ه��دف باید از عوامل پیش��گیرانه و به کارگیری 

مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم.
--------------------------------------

تثبيت 3ميليون هکتار
 از اراضی ملی فارس

مدیرکل ثبت اسناد و امالک فارس از تثبیت بالغ بر 
۳میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی در سطح 

این استان طی هشت ماهه امسال خبر داد.
سیدمهدی هاشمی در گفت وگو با خبرگزاري میزان 
با بیان اینکه حرکت در مسیر تفاهمنامه های منعقده 
به منظور اجرای بهینه قانون جام��ع حد نگار یکی 
از مهم ترین اولویت های ادارات ثبتی اس��تان فارس 
اس��ت، گفت: رفع موانع مستندسازی اراضی ملی و 
منابع طبیعی مستلزم استمرار جلسات کارشناسی 
میان سازمان ثبت  فارس و منابع طبیعی است. وی 
عنوان داشت: با توجه به سیاس��تگذاری موجود در 
برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین موضوعه، 
ادارات ثبت به عنوان متولی صدور اس��ناد مالکیت 
امالک و اراض��ی در صورت همراه��ی دیگر ادارات 
مرتبط نقش حائ��ز اهمیتی در این زمین��ه دارند و 
بر همین اس��اس مصمم هس��تیم با ه��دف دفاع از 
مالکیت های ملی و منابع طبیعی زمینه تس��ریع و 
تسهیل صدور اس��ناد مالکیت اراضی ملی را فراهم 
کنیم.   هاشمی  ادامه داد: سیاست های تحول گرایانه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور و نگاه ویژه این 
س��ازمان به مبحث تثبیت مالکی��ت اراضی ملی و 
منابع طبیعی  مؤیدی بر تثبی��ت بالغ بر ۳میلیون و 
۱۰۰ هزار هکتار از این اراضی در سطح استان فارس 
طی هشت ماهه امسال اس��ت.  همچنین مدیرکل 
ثبت فارس ب��ا تقدیر از عملکرد ادارات ثبت اس��ناد 
و امالک شهرستان های اقلید، جهرم، خفر و فسا به 
جهت دارا بودن باالترین آمار در زمینه صدور اسناد 
و ادارات ثبت آب��اده، داراب، الر و نیری��ز در تثبیت 
مالکیت اراضی ملی ابراز امیدواری کرد که در ماه های 
باقیمانده تا پایان سال نیز با همدلی و همگامی ادارات 
ثبت و منابع طبیعی استان شاهد نتایج چشمگیر در 

این زمینه باشیم.

ديده بان


