
انتقاد دوباره ترامپ از انتقال پول نقد به ایران پس از 
اجرای برجام

رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از نماینده پیشین کشورش در ائتالف موسوم 
به مقابله با داعش وی را مسئول انتقال پول نقد به ایران در پی اجرای 

برجام دانست.
به گزارش ایسنا، دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توئیتری با انتقاد 
از حامیان برت مک گورک، نماینده پیشین آمریکا در ائتالف جهانی موسوم به مقابله 
با داعش گفت که او مسئول انتقال ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد به ایران بعد از توافق 

هسته ای بود.
ترامپ در پیام خود نوشت: جهت یادآوری آنهایی که از برت مک گورک جانبداری 
می کنند؛ او توسط اوباما منصوب شده بود و کسی است که مسئولیت یافت هواپیما 
را با ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد پر کند و به عنوان بخشی از توافق وحشتناک هسته ای 
با ایران که به تایید باب کورکر کوچولو رسید )که اکنون مختومه است( آن را به 

ایران ارسال کند.
دونالد ترامپ از زمان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از توافق 
هسته ای با ایران انتقاد می کرد و معتقد بود که آمریکا نباید به ایران پول نقد می داد. 
این در حالی است که مقامات دولت اوباما بارها اذعان کرده اند که این پول متعلق 
به ایران بوده و ۴۰۰ میلیون دالر از این مبلغ، اصل پول ایران و مابقی سود آن در 
سال های بعد بود که در حساب های بانکی ایران مسدود شده و سرانجام با اجرای 

توافق هسته ای به ایران پرداخت شد.
دونالد ترامپ در نهایت در ماه مه ۲۰۱۸ از توافق هسته ای که بارها آن را توافقی 
وحشتناک خوانده بود خارج شد و تحریم ها علیه ایران را که به واسطه این توافق لغو 

شده بود، علیه تهران بازگرداند.

پوتین:

اروپا یا به بازسازی سوریه کمک کند یا با بحران 
پناهجویان کنار بیاید

بازسازی سوریه  به  اروپایی خواست  از کشورهای  رئیس جمهور روسیه 
کمک کنند وگرنه باید با بحران پناهجویان روبرو شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه با لحنی تقریبا تهدیدآمیز گفت: باید حمایت انسانی از مردم سوریه به عمل 
آید و هر کاری را که الزم باشد برای بازگشت پناهجویان سوری از اروپا و کشورهای 
همجوار سوریه به وطنشان انجام شود. افزایش پناهجویان بار سنگینی بر دوش 
اروپاست بنابراین باید هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا آن ها به وطنشان بازگردند.

برخی از تحلیلگران از اظهارات پوتین انتقاد کرده و روسیه را به خاطر حمالت 
هوایی و عملیاتش در سوریه مسئول آوارگی بخش زیادی از مردم این کشور دانستند.
اظهارات پوتین در دیداری با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان درباره بحران سوریه و 

آوارگان و بازسازی و موضوع ایران ایراد شد.
مرکل در این دیدار گفت: الزم است از بحران انسانی در ادلب سوریه و منطقه 

اطراف آن ممانعت به عمل آورد.
مرکل گفت که طی نشستی که پیشتر با پوتین در شهر سوچی داشته درباره 

اصالحات قانون اساسی و انتخابات احتمالی صحبت کرده است.

پیشروی  نیروهای سوریه دموکراتیک در دیرالزور به 
رغم تصمیم خروج آمریکا

دیده بان حقوق بشر سوریه از پیشروی نیروهای سوریه دموکراتیک در 
آخرین منطقه تحت کنترل عناصر داعش خبر داد.

به گزارش ایسنا، دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به گروه های مخالف این کشور 
که دفتر آن در لندن قرار دارد،  اعالم کرد که این پیشروی به دنبال فرار تعداد زیادی 

از عناصر داعش از مناطق شرقی سوریه در دیرالزور صورت گرفته است.
هدف نیروهای سوریه دموکراتیک مورد حمایت ائتالف بین المللی به اصطالح ضد 
داعش از این عملیات بیرون کردن داعش از آخرین منطقه تحت کنترل خود در 

کرانه شرقی رود فرات در استان دیرالزور است.
در همین راستا، رامی عبدالرحمان، مدیر دیده بان حقوق بشر سوریه نیز ضمن 
تایید این خبر گفت که نیروهای سوریه دموکراتیک در حال حاضر در مناطق مختلف 
ازجمله در اطراف روستاهای الشعفه و السوسه با عناصر داعش درگیر بوده و کنترل 

روستای دیگری را نیز به دست گرفته اند.
این پیشروی درحالی صورت گرفته که اخیرا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 

اعالم کرد قصد خارج کردن نیروهای خود از خاک سوریه را دارد.
عبدالرحمان افزود: نبرد با داعش به سود نیروهای سوریه دموکراتیک پیش می رود 
و اینگونه به نظر می رسد که این گروه تروریستی به زودی فرو خواهد پاشید و مانع 
اصلی برای پیشروی نیروهای کرد و هم پیمانان آن مین هایی است که عناصر داعش 

در مسیر آنها کاشته اند.
از سوی دیگر، کینو گابریل، سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک روز گذشته 
اعالم کرد که این نیروها طی روزهای گذشته از چند حمله عناصر داعش در 

محورهای مختلف پیشگیری کرده اند.

بررسی پدیده اسالم هراسی در آستانه خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، به ویژه جایگزین شدن مقررات حقوق 
بشری اروپا که جامعیت بیشتری دارند با قانون حقوق 
بشر انگلیس، تصویر نگران کننده ای را نسبت به رواج 

این پدیده شوم در دوره پسا برگزیت ایجاد می کند.
پیوستن  با  و   ۱99۸ در  اعدام  مجازات  ایرنا،  گزارش  به 
انگلیس به کنوانسیون حقوق بشر اروپا لغو شد. قانون حقوق 
بشر انگلیس، مصوب ۱99۸، کنوانسیون حقوق بشر اروپا را به 

قوانین انگلیس وارد کرد.
اکنون و در آستانه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، گروه های 
حقوق بشری ازجمله سازمان عفو بین الملل، نگران خأل قانونی 

مرتبط با حقوق بشر هستند.
کایر استارمر وزیر برگزیت کابینه در سایه ، سال گذشته 
اظهار داشت که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حفره ای در 

قوانین حقوق بشر این کشور ایجاد خواهد کرد.
»ترزا ِمی« نخست وزیر انگلیس در سال ۲۰۱۶ و طی کارزار 
تبلیغاتی خود برای ریاست حزب و پست نخست وزیری، در 
اروپا  بشری  حقوق  قوانین  بودن  پاگیر  و  دست  از  سخنانی 
انتقاد کرده بود. وی زمانی که وزیر کشور بود با مشکل قانونی 
قوانین  بود.  مواجه  انگلیس  از  تروریسم  به  مظنونین  اخراج 
حقوق بشری اروپا اجازه خلع شهروندی یا اخراج مظنونین 
به تروریسم را به وزارت کشور انگلیس نمی دادند. این مساله 
ابوقطاده  نام  به  اردنی  افراط گرای  واعظ  اخراج  قضیه  در 

بیش ازپیش مشهود شد.
کلیه  که  کرد  تصویب  را  قانونی  انگلیس  پارلمان  امسال 
لغو  را  انگلیس  قوانین  در  اروپا  اتحادیه  قوانین ضمیمه شده 
می کند. بااین حال ازآنجایی که در قوانین انگلیس به طور ریز 
و موردی به قوانین اتحادیه اروپا مأخذ داده  شده در دولت 
زمزمه هایی از زنده کردن »اختیارات هنری هشتم« شنیده 

شد.
میالدی،  شانزدهم  قرن  در  هشتم  هنری  اختیارات  طبق 
دولت می تواند مصوبات پارلمان را تغییر داده و حتی باطل 
این  از  استفاده  که  نرسیده  به جایی  کار  هنوز  البته  کند. 
اختیارات ضروری باشد. اما حرف هایی در این زمینه به گوش 

می رسد.
اعالمیه  نام  به  چیزی  اروپا  اتحادیه  برخالف  انگلیس  در 
در  محافظه کار  حزب  ندارد.  وجود  اولیه  حقوق  منشور  یا 
مانیفست سال ۲۰۱5 خود قول داده بود که به سمت تصویب 
چنین منشوری حرکت کند.اما تاکنون اقدامی نکرده است. 
این در حالی است که منشور حقوق اساسی اروپا که در ۱95۰ 
توسط کمیسیون اروپا تصویب شده و در ۱99۸ وارد قوانین 

انگلیس شده است، پس از برگزیت عماًل بی اثر خواهد بود.
قوانین حقوق بشری اروپا به نسبت قوانین انگلیس جامعیت 
می دهند.  پوشش  را  گسترده تری  حقوق  و  داشته  بیشتری 
ازجمله می توان به حقوق کودک و حق عمومی عدم تبعیض 
منشور  در  مندرج  حقوق  سایر  برگزیت  از  پس  کرد.  اشاره 

حقوق اولیه اروپا عماًل از قوانین انگلیس حذف خواهند شد.
اهم این حقوق عبارتند از:

قربانیان  حقوق   )۲ اطالعات شخصی  از  حفاظت  ۱( حق 
حق  )ازجمله  جرائم  قربانیان  حقوق   )3 انسان  قاچاق 
معلول  و  ناتوان  افراد  حقوق   )۴ آنان(  به  اطالع رسانی 
روی  بر  بریل  به خط  برچسب  بودن  اجباری  )به عنوان مثال 
برابری  حق   )۶ کار  محل  در  تبعیض  عدم  حق   )5 داروها( 

دستمزد زن و مرد.
اروپا،  دادگستری  دیوان  احکام  برگزیت،  از  همچنین پس 
انگلیسی نخواهد  بود و شهروندان  انگلیس بی اثر خواهد  در 
توانست شکایات خود را به آن ارائه کنند. همچنین شهروندان 
حقوق  پایمال شدن  مورد  در  توانست  نخواهند  نیز  اروپایی 

اولیه شان توسط دولت انگلیس به دادگاه عالی اروپا شکایت 
کنند. البته باید توجه داشت که این مساله هنوز قطعی نبوده 
و انگلیس ممکن است در ادامه مذاکرات احکام این دادگاه یا 

منشور حقوق اولیه را بپذیرد.
 نگرانی های اقلیت های قومی و مذهبی در اثر خروج 

انگلیس از اتحادیه اروپا
از  حاصل  قانونی  خأل  و  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج 
آن در موضوعات حقوق بشری مایه نگرانی عمده گروه های 
اقلیت ازجمله مسلمانان انگلیس شده است. به ویژه که پس از 
همه پرسی برگزیت تعداد حمالت نفرت آمیز علیه مسلمانان به 

طرز معناداری افزایش یافته است.
به گفته صادق خان شهردار لندن، پس از حمله تروریستی 
شهر،  این  در  مارکت«  »بارو  بازارچه  به  گذشته  سال  ژوئن 

تعداد حمالت علیه مسلمانان 5 برابر افزایش داشته است.
در ماه مارس سال جاری )۲۰۱۸( بروشورهایی در انگلیس 
مجازات  روز  به عنوان  آوریل  روز سوم  آن  در  که  توزیع شد 
مسلمانان معرفی شده بود. در این بروشور از مردم خواسته شده 
بود در روز سوم آوریل الاقل یک مسلمان را مجازات کنند. 
برای تشویق افراد به این کار، برای انواع حمله ها امتیاز نیز 
امتیاز،   ۱۰ فحاشی  و  زبانی  حمله  برای  است.  تعیین شده 
اسیدپاشی ۸۰ امتیاز، کتک زدن یک مسلمان ۱۰۰ امتیاز و 
برای آتش زدن یک مسجد ۱۰۰۰ امتیاز. ضمن اینکه نفرت 
پراکنی در شبکه های اجتماعی آنالین بسیار بیشتر و عریان تر 

بوده و معموالً موردتوجه مقامات قرار نمی گیرد.
هم اکنون انگلیس با پدیده جدیدی به نام »تامی رابینسون« 
روبرو است که به گفته دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی 
انگلیس همه مسلمانان را »جنگجوی دشمن « و درنتیجه 
مؤسس  اعضای  از  رابینسون  می داند.  نظامی  مشروع  هدف 
مشاور سیاسی  و  انگلیس  دفاعی  لیگ  افراطی  راست  حزب 
در  پیروزی  است.  انگلیس(  استقالل  )حزب  یوکیپ  حزب 
در  تروریستی  عملیات  و   ۲۰۱۶ در  برگزیت  همه پرسی 
منچستر و لندن در سال ۲۰۱7 به گروه های راست افراطی 
و ازجمله یوکیپ و امثال رابینسون محبوبیت بیشتری داده 

است.بهار سال ۲۰۱7 شهر منچستر شاهد یکی از خونین ترین 
 ۲3 روز  انگلیس  پلیس  گزارش  به  بود.  تروریستی  حمالت 
به  اقدام  با  لیبیایی  ساله   ۲۲ مهاجر  جوان  یک  می ۲۰۱7 
انفجار انتحاری در یک برنامه کنسرت در یک استادیوم ۲۰ 
هزارنفری این شهر موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از 

شرکت کنندگان شد.
حمالت  تعداد  پلیس،  گفته  به  حادثه  پس ازاین  بالفاصله 
اسالم هراسانه در منچستر 5۰۰ درصد افزایش یافت. تعداد 
حمالت علیه مسلمانان در یک ماه پس  ازاین حادثه، ۲۲۴ 
مورد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تنها با 
37 حمله بوده است، یک رشد 5۰۰ درصدی را نشان می دهد. 
انگلیس  اسالمی  بشر  دبیر سازمان حقوق  »مسعود شجره« 
ایرنا اظهار داشت که  در مصاحبه  ای اختصاصی با خبرنگار 
اسالم هراسی در انگلیس دیگر از مرحله »هراس« و ترس از 
از مسلمانان رسیده است.  نفرت  به مرحله  و  اسالم گذشته 
وی معتقد است که بی تفاوتی سیاستمداران به حمالت علیه 
مسلمانان و قوانین ضد تروریستی، به بیگانه سازی مسلمانان و 

افزایش تعداد حمالت نسبت به آنان کمک کرده است.
شجره ازجمله پروژه دولتی پیشگیری از بنیادگرایی موسوم 
به »پرونت« را یکی از این قوانین برشمرد که بر اساس آن 
پلیس می تواند حتی کودکان دبستانی را مورد بازجویی قرار 
دهد. وی اظهار داشت در یک مورد پلیس با متوقف کردن 
کودکی هفت هشت ساله از او خواسته که آیه ای از قرآن را 
بخواند و بعدازآن به وی گفته شده که اسالم و قرآن مشوق 
نظام  از  بخشی  مدنی  فعال  این  گفته  به  هستند.  تروریسم 
حاکم بر انگلیس اعتقاد دارد که برای مبارزه با تروریسم باید 

دختران مسلمان را به آزادی جنسی تشویق کرد.
تعداد  اخیر  سال های  در  که  می دهد  نشان  پلیس  آمار 
است.  داشته  صعودی  روند  همواره  مسلمانان  علیه  حمالت 
برخی گروه های مسلمان در انگلیس بر این باور هستند که 

دولت عزم جدی برای برخورد با اسالم هراسی ندارد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی انگلیس معتقد است که 
اقتصادی  به مسائل  ادعا می شود ربطی  برگزیت آن چنان که 

و  اقلیت  ضد  مهاجر،  ضد  جنبش  یک  اصل  در  و  نداشته 
نژادپرستانه است. شواهد، ازجمله افزایش تعداد حمالت اسالم 
هراسانه و تالش دولت برای خروج از کنوانسیون حقوق بشر 

اروپا از مواردی است که این ظن را تقویت می کند.
انگلیس  رسانه های  در  اسالم هراسی  که  است  مدعی  وی 
مسلمان  ورزشکار  یک  اگر  به عنوان مثال  است.  نهادینه شده 
یک  به عنوان  او  از  همیشه  شود،  مقامی  کسب  به  موفق 
یک  اگر  اما  می شود.  یاد  رسانه ها  در  انگلیسی«  »ورزشکار 
»مسلمان«  رسانه ها  همه  در  شود،  جرمی  مرتکب  مسلمان 

بودن او است که برجسته می شود.
از حمالت  دقیقی  آمار  که  داشت  اظهار  همچنین  شجره 
اعالم  را  آن  عامل  و  ندارد  انگلیس وجود  در  اسالم هراسانه 
گروه های  و  مسلمانان  طرف  از  پلیس  به  حمالت  نکردن 
طبق  که  داشت  اظهار  بااین حال  وی  کرد.  عنوان  اسالمی 
مسلمانان  درصد   95 متبوعش،  سازمان  برآورد  آخرین 
اسالم هراسی را در رسانه ها لمس می کنند؛ ۱5 درصد حمله 
فیزیکی و 5۰ درصد تبعیض در شغل، آموزش و غیره را تجربه 
کرده اند. او این آمار را با توجه به جمعیت ۴ میلیونی مسلمانان 
انگلیس نگران کننده خواند. در قوانین قدیمی انگلیس حکم 
ازجمله  است.  تجویزشده  جرم  دویست  از  بیش  برای  اعدام 
حکم اعدام برای همراهی بیش از یک ماه با کولی ها. از تعداد 
این مجازات ها به تدریج کاسته شد تا اینکه در ۱99۸ آخرین 
با  نیز  کشور  به  خیانت  یعنی  اعدام،  با  مجازات  قابل  جرم 

پذیرش کنوانسیون حقوق بشر اروپا لغو شد.
خروج از اتحادیه اروپا و به ویژه لغو قوانین و مقررات حقوق 
مهاجران  اخراج  برای  را  انگلیس  دولت  دست  آن،  بشری 
نامطلوب بازکرده و این کشور مجبور به اعطای پناهندگی بر 

اساس مسائل حقوق بشری نخواهد بود.
بر اساس قوانین جاری اخراج متهمین به تروریسم با توجه 
به اینکه ممکن است در کشور مقصد گرفتار شکنجه شوند 
حق  آن ها  به  بوده  مجبور  گاه  دولت  و  بوده  دشوار  بسیار 
محدودیت های  با  دولت  برگزیت،  از  پس  بدهد.  پناهندگی 

قانونی کمتری در این زمینه مواجه خواهد بود.
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چاووش اوغلو: خیلی زود وارد شرق فرات می شویم/مذاکرات درباره کمیته قانون اساسی سوریه ادامه دارد
وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که این کشور قصد دارد هرچه سریع تر وارد منطقه شرق فرات سوریه شود.  به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی گفت: ما تصمیم داریم که هرچه سریع تر وارد 

مناطق شرق فرات در شمال سوریه شویم. ما گفتیم وارد شرق فرات خواهیم شد و این یعنی ما حتما وارد این منطقه می شویم. وی افزود: ما به آمریکایی ها گفتیم که نباید عقب نشینی شان از سوریه به نفع دستورکارهای پ ی د و ی پ گ برای جدایی و اعالم 
استقالل تمام شود. ما با واشنگتن درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه به هماهنگی می پردازیم.  چاووش اوغلو گفت: ما روی حل سیاسی بحران سوریه حساب باز کرده ایم و مذاکرات درباره اسامی کمیته قانون اساسی ادامه خواهد داشت.

اخبار نگاهی به پدیده اسالم هراسی در انگلیس در آستانه برگزیت

فرار رو به جلو

فرمانده سابق ناتو:

متحدان می گویند ترامپ برای خارج کردن نیروها، از اردوغان باج گرفته است؟
آیا  که  کرد  مطرح  را  مساله  این  مصاحبه ای  در  ناتو  سابق  فرمانده 
رئیس جمهوری ترکیه عامل تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن تمام 

نیروهای نظامی ایاالت متحده از سوریه است یا خیر.
با سی ان ان  ناتو در گفت وگو  ایسنا، وسلی کالرک، فرمانده سابق  به گزارش 
تاکید کرد: به نظر نمی رسد هیچگونه منطق استراتژیکی پشت این تصمیم وجود 
داشته باشد. بنابراین اگر هیچگونه منطق استراتژیکی برای این تصمیم وجود 
نداشته باشد، شما باید این سوال را بپرسید که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده 

است؟
کالرک که از ژنرال های بازنشسته ارتش آمریکاست، می گوید، مردم اطراف جهان 
شامل متحدان آمریکا در خاورمیانه این سوال را می پرسند که آیا تصمیم ترامپ 
حاصل درخواست رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری ترکیه از ترامپ است. چرا 
باید یک فرد چنین تصمیمی بگیرد؟ چون تمام توصیه ها خالف آن بود. آیا پای 
رشوه و حق السکوت یا باج در میان است؟ چرا باید چنین تصمیمی گرفته شود آنهم 
زمانی که همه توصیه ها و پیشنهادات خالف آن است حتی حقایق میدانی نیز علیه 

این تصمیم است.
وی افزود: ما هنوز کارمان تمام نشده کردها متحدان قابل اعتمادی هستند چرا 

حاال؟
رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه گفت تماس تلفنی طوالنی و سازنده ای با اردوغان 
داشته است و طرفین درباره توسعه روابط تجاری دوجانبه و خروج برنامه ریزی شده 

نیروهای آمریکایی از سوریه رایزنی کرده اند.
ترامپ هفته گذشته اعالم کرد، از آنجایی که گروه تروریستی داعش شکست خورده 
است حدود ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی از سوریه خارج می شوند. با این حال کاخ سفید 
بعدا در توضیح این تصمیم تاکید کرد این امر به معنای پایان مبارزه ائتالف بین المللی 

تحت امر آمریکا علیه داعش نیست.
قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا که حامی مداخله نظامی 
کشورشان در جهان هستند، با انتقاد از تصمیم ترامپ می گویند خروج نیروهای 
آمریکایی از سوریه به ظهور مجدد داعش می انجامد و به نفع روسیه، ترکیه و ایران 

در این منطقه است.

رسانه های خبری رویترز، بی.بی.سی و یورونیوز به دنبال 
انتشار خبر درگذشت آیت اهلل محمودهاشمی شاهرودی، 

ضمن بازتاب آن به بررسی زندگینامه وی پرداختند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، رویترز در این باره نوشت: آیت 
اهلل محمود هاشمی شاهرودی یکی از روحانیون بلند پایه ایران و 
رئیس سابق دستگاه قضایی این کشور، روز دوشنبه )شب گذشته( 

در تهران درگذشت.
رویترز افزود: شاهرودی 7۰ ساله، یکی از افراد نزدیک به رهبر 

عالی ایران بود.
به نوشته این رسانه انگلیسی، آیت اهلل شاهرودی تاسال ۲۰۰9 
میالدی ) ۱3۸۸( به مدت یک دهه ریاست دستگاه قضایی ایران 
را برعهده داشت و در این دوران اصالحاتی در این دستگاه بوجود 

آورد.
شبکه خبری یورونیوز نیز دراین زمینه اعالم کرد:)آیت اهلل(
محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ورئیس اسبق قوه قضاییه ایران درگذشت.
تارنمای خبری یورونیوز درباره وی نوشت:)آیت اهلل(شاهرودی 
پس از درگذشت )آیت اهلل( اکبر هاشمی رفسنجانی، در امرداد 
سال ۱39۶ از سوی رهبر ایران به  عنوان رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام منصوب شد.
این رسانه غربی افزود:قرار است پیکر رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حرم حضرت معصومه در شهر قم به خاک 

سپرده شود.
اهلل(  )آیت  نوشت:  نیز در خبری  بی.بی.سی  تارنمای خبری 

هاشمی شاهرودی درگذشت.
بی.بی.سی در بخشی ازگزارش خود افزود: هاشمی شاهرودی در 
سال ۱373 به عضویت شورای نگهبان درآمد و از سال ۱37۸ به 

مدت یک دهه رئیس قوه قضاییه ایران بود .
این رسانه انگلیسی در ادامه نوشت:)آیت اهلل(شاهرودی درسال 
۱39۶ به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب 

شد، وی همچنین نماینده مجلس خبرگان و نایب رئیس آن بود.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدت ها تحمل یک دوره 
بیماری ساعت ۲۲ دوشنبه در سن 7۰ سالگی دعوت حق را لبیک 

گفت.
آیت اهلل شاهرودی متولد ۱3۲7شهر نجف و از سال ۱373 
در دوره های مختلف )سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم( عضو 

شورای نگهبان بود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال های ۱37۸تا 
۱3۸۸ از سوی رهبر معظم انقالب بعنوان رییس قوه قضاییه 
منصوب شد و نماینده مجلس خبرگان رهبری در دوره های سوم، 

چهارم و پنجم بود.
وی از سال ۱39۶ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و از 
سال ۱39۰ ریاست هیات عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای 

سه گانه را با حکم رهبر معظم انقالب بر عهده داشت.

 بازتاب درگذشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی در رسانه های غربی


