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ارزيابي يك گفتگوي رسانهاي ـ 1

سید مسعود رضوی

هاي متعددي
نقد عملكرد دولت و رئيس جمهور از سوي رسانه
گيرد.
صورت مي
اتفاق ًا منحصر به مطبوعات و مكتوبات هم نيست و صدا و سيما
ها
در رأس منتقدان قراردارد چنان كه حسن روحاني در اغلب مصاحبه
و از جمله در همين نشست اخير نيز به اين موضوع اشاره كرد .با اين
رسد نقدهاي كارشناسانه و معطوف به اصالح و منافع
همه به نظر مي
هاي
ترين نيازهاي دولت ،حكومت و كل دستگاه
ملي همواره از مهم
نياز از نقد و حتي
عمومي بوده و هست .صاحبان قدرت خود را بي
دانند امااين نقطه ضعف آنهاست و اين نشانه
پرسش و پاسخگويي مي
خوبي براي پويايي و پيشرفت نيست ،بلكه از اولين موانع و بلندترين
سدها در راه توسعه و آزادي و رشد و شكوفايي است .جامعه مدني و
مردمساالر ،نقد و شفافيت و انصاف و خبررساني و دسترسي عادالنه
داند.
به اطالعات را شرط تحقق و تمدن مي
اما در همان حين كه مصاحبه رئيس جمهور در حال برگزاري بود
بايد نظرات عموم به نقاط قوت و ضعف بيان شده در اظهارات
و مي
شد ،داليل و عوامل متعددي اذهان را
رئيس قوه مجريه معطوف مي
درگير كرده و گويي اقتصاد و اشتغال ،رشد و توسعه ،تجارت و ارزش
پول ملي ،منافع دراز مدت و امنيت كشور و بسياري ديگر از مسايل،
آزمايي
الشعاع اموري قرار گيرد كه هيچ راهي براي راستي
بايد تحت
هاي
آن وجود ندارد و گاه مانند داس��تاني سريالي است كه هنرپيشه
هاي س��ريال گاندو كه در
كنند و بس .پيش زمينه
آن قدري تغيير مي
شد و حتي وزير با تدبير
آوري به دولتيان تاخته مي
آن به نحو اعجاب
امور خارجه را در حد يك مهرة س��اده انديش و روي پرده قلمداد
كردند كه اثرش در حد يك اثر انگشت مبهم است اما افراد فاقد
مي
گرداني و كارگرداني را در دست دارند .باري،
امضا و ناشناس صحنه
ب��ه غير از اين موضوعات كه مانند برخي عادات كهنه هرچند وقت
نمايد،
كند و فضاي اخبار و حوادث را اشباع مي
يك بار سرريز مي
توجيه دولت اردوغان به زنان و كودكان
وضع خاص منطقه ،حمله بي
بالدفاع كرد در شمال سوريه ،و نيز سفر والديمير پوتين به عربستان و
امارات عربي و باالخره حمله مذبوحانه و راهزنانه به نفتكش ايراني نيز
شويم
در جريان بوده و همه اينها را اگر كنار هم بگذاريم ،متوجه مي
كه خردمندي و صادق بودن با ملتي مانند ملت ايران ،و توضيح دقيق
ها و رفتارهاي هيستريك و
و كارشناسانه ،چقدر تفاوت دارد با نمايش
نعل وارونه زدن كساني كه بدبختانه از سوي عقال و دلسوزان مملكت،
انگار غير قابل انكار و كنترل است.
از ميان نكات جالب و مهم سخنان حسن روحاني ،چهار مورد
داراي اهميت زيادتر بود .اول وضع برجام و اشاره به سوابق و لواحق
هاي آينده پيمان مذكور؛ دوم اوضاع
آن و تحليل وضع كنوني و گمانه
اقتصادي و برآيندهاي كنترل نسبي تورم ،به رغم افزايش فقر اجتماعي
هاي فقير و طبقه متوسط؛ سوم موضوع
و فشارهاي اقتصادي به دهك
مجلس و انتخابات و نظارت اس��تصوابي ش��وراي نگهبان و داليل
اثبات يا رد صالحيت نامزدهاي انتخابات؛ و باالخره اوضاع منطقه و
هاي پيش رو.
هاي دولت و افق
برنامه
هاي روحاني
البته چند موضوع ديگر هم مطرح ش��د كه پاسخ
تر بود .در وقايع به
كننده
تر و قانع
هاي قبلي شفاف
نسبت به مصاحبه
جاي كلي گويي و رد شدن از موضوع ،درنگ كرد و توضيح خوبي
الي زخم باقي نماند و احاله به محال و رفع
بيان ش��د تا اس��تخوان
مسئوليت نشود .مث ً
ها و موضع
ال موضوع حضور بانوان در ورزشگاه
مثبت دولت ،همراه با بيان ادله و تبعات مفيد براي اين كار ،يا توضيح
هاي نجومي و اهمال و برخوردي كه صورت گرفته و
درباره حقوق
هاي بعد ،چهار موضوع
گيرد و برخي مسايل ديگر .در يادداشت
مي
كوش��يم از منظر
دهيم و مي
فوق را به اختصار مورد توجه قرار مي
هاي معهود ،به ارزيابي سخنان رئيس دولت
واقعيات موجود و وعده
بپردازيم.

سرلشكر باقري :فرجام دشمنان گرفتارشدن در كمينگاه
مدافعان امنيت است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :جبهه
دشمن در عرصه نبرد نرم و جنگ روانی ،فرجامی
های انقالبی
جز خفت و گرفتار شدن در کمینگاه
پاسداران و مدافعان حریم امنیت ندارد.
به گزارش مهر ،در پی اقدام موفق س���ازمان
اطالعات سپاه در دستگیری «روح اهلل زم» سرشبکه
کانال معاند «آمدنیوز» ،سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی این دستاورد بزرگ
را به فرمانده کل سپاه پاسداران تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سردار فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقالب
ی
اسالم 
ی
سرلشکر پاسدار برادر حسین سالم 
با سالم و تحیات؛
اقدام موفق حرفه ای و شگفت انگیز «سازمان
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی» در فریب و
غافلگیری و شکار سرشبکه کانال ضد انقالب ،معاند
و وابسته «آمدنیوز» که اقتدار اطالعاتی جمهوری
اس�ل�امی ایران را در برابر سرویس های اطالعاتی
دشمن به ویژه سازمان های جاسوسی آمریکا ،رژیم
صهیونیستی و فرانسه و برخی دیگر از کشورهای
اروپایی و منطقه طی یک عملیات اطالعاتی پیچیده،
حرفه ای و نوآورانه تحمیل کرد و بیانگر تیزهوشی،
اخالص ،تدبیر ،توکل  ،صبر و عقالنیت راهبردی
در به کارگیری روش های نوین و ابزارهای مدرن
صحنه اطالعات و عملیات اس���ت را به جنابعالی
و آحاد پاس���داران گمنام امام زم���ان (عج) در آن
نهاد انقالبی ،مردمی و افتخارآفرین تبریک عرض

نمایم.
می
شک اشراف هوشمندانه و اقتدار مثال زدنی
بی
جامعه اطالعاتی کش���ور در مصاف با نقشه های
های معماری و طراحی توطئه علیه
شیطانی کانون
انقالب و امنیت ملی ایران اسالمی ،تجلی معناداری
دارد و یادآور این پیام عمیق است که به فضل الهی
های دشمنی با ملت مقتدر ما
جبهه دشمن در میدان
از جمله در عرصه نبرد نرم و جنگ روانی ،فرجامی
جز خفت و گرفتار شدن در کمینگاه های اراده ایمانی
و انقالبی پاسداران و مدافعان حریم امنیت و آرامش
این سرزمین مقدس ندارند.
خدای سبحان را ش���اکریم که این دستاورد
و موفقیت بزرگ اطالعاتی و ضد جاسوس���ی که
سو موجبات شادمانی و غرور ملی ایرانیان
از یک
و از س���وی دیگر هراس و حیرت معاندین نظام
و ضد انقالب داخل���ی و خارجی را فراهم آورده
است ،بر صحیفه افتخارات سپاه پاسداران انقالب
اس�ل�امی افزود و بار دیگر نقش آفرینی های بی
بدیل و خدمات ارزنده و قابل س���تایش این نهاد
مقدس در عرصه های دیگ���ر مانند حوزه های
زدایی و مردم یاری
دفاعی ،سازندگی ،محرومیت
و همچنين یاری بخشی راهبردی به جبهه مقاومت
اسالمی و مقابله با تروریسم تکفیری و فتنه داعش
را بازنمای���ی و در معرض افکار عمومی جهانیان
قرار داد.
وزیراطالعات بازداشت « زم» را به فرمانده
ت
کل سپاه تبریک گف 
س���یدمحمود علوی وزیر اطالعات هم در
پیامی خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران  ،بازداشت

سرکرده ش���بکه آمدنیوز را تبریک گفت و افزود :
گرفتار کردن یکی از سرکردگان خائن ،خودفروخته
و مزدور ،با اقتدار و اشراف کامل و غلبه بر اقدامات
های اطالعاتی بیگانگان به دست توانمند
سرویس
پرس���نل والیتمدار ،تیزبین و سختکوش سازمان
اطالعات س���پاه را خدمت جنابعالی و پاسداران
های
کنم و موفقیت
جان بر کف تبریک عرض می
های استکبار
روزافزونتان را در خنثی کردن توطئه
جهانی و صهیونیسم غاصب تحت فرماندهی مقام
اهلل العظمی خامنه ای از
معظم رهبری حضرت آیت
درگاه خداوند درهم کوبنده ستمگران ،آرزومندم.
اهلل زم در فرانسه پناهنده بود
پاریس :روح
وزارت خارجه فرانسه در واکنش به بازداشت
مدیر کانال تلگرامی ضد انقالب «آمدنیوز» گفت :او
در این کشور وضع پناهندگی داشته است.
به گزارش فارس ،وزارت خارجه فرانسه ديروز
ای
اهلل زم» سرشاخه باند رسانه
به خبر دستگیری «روح
ضد انقالب و مدی���ر کانال تلگرامی ضد انقالب
«آمدنیوز» واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
به نوش���ته خبرگزاری «رویترز» ،در بیانیه این
اهلل زم در این
وزارتخانه ذکر شده اس���ت که روح
کشور وضع پناهندگی و کارت اقامت در فرانسه
خواس���ت
را دریافت کرده بود و هر زمان که می
توانست از این کشور خارج یا به آن وارد شود.
می
وزارت خارجه فرانس���ه با بیان این که زم در
تاریخ یازدهم اکتبر (نوزدهم مهر) از این کشور خارج
شده بود ،اعالم کرد كه اطالعات دقیقی درباره محل
اش در خارج از فرانسه ندارد اما
فعلی او یا دستگیری
کند.
جزئیات را به دقت بررسی می

ی
دستور جهانگيري برای تسهیل صادرات محصوالت کشاورز 

های امور
معاون اول رئیس جمهوري به وزارتخانه
اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت دستور داد
تا مس���اعدت الزم را برای تسهیل صادرات محصوالت
کشاورزی به خارج از کشور انجام دهند.
در جلس���ه ديروز هیات وزیران که به ریاست دکتر
جهانگیری برگزار شد ،وزارت جهاد کشاورزی گزارشی در
باره رشد تولید محصوالت کشاورزی در کشور و اقدامات
دولت با هدف جلوگیری از نادیده
صورت گرفته ،ارائه داد.
گرفته ش���دن حقوق سهامداران خرد و با توجه به این که
تصمیم گیری های اساسی شرکت ها توسط سهامداران
عمده صورت می گیرد و همچنين به منظور بهبود رتبه ایران

در شاخص «حمایت از سهامداران خرد» ،پیش نویس الیحه
«حمایت از سهامداران خرد» مبتنی بر اصالح الیحه قانونی
اصالح قسمتی از مواد قانون تجارت را تصویب كرد.
همچنين دولت به منظور الحاق نقاط دارای توجیه
از شهرس���تان های همجوار بندرانزلی ب���ه منطقه آزاد
تجاری – صنعتی بندرانزلی ،ضمن موافقت با پیش���نهاد
اصالح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و
خرمشهر ،جلفا و بندرانزلی ،مصوب کرد این پیشنهاد در
قالب الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی
انزلی براي سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی
ارسال شود.
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شمخانی:عامالن حمله به کشتی ایرانی
م
ن میکنی 
را پشیما 


ای به عوامل حمله به کشتی
کننده
دبیر شورای امنیت ملی گفت :پاسخ پشیمان
آفرینی در منطقه
ایرانی در دریای س���رخ که در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج
هستند ،خواهیم داد.
به گزارش مهر« ،الکساندر الورنتیف» نماینده ویژه رئیس جمهوري روسیه با
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
دیدار و پیرامون آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین با تاکید بر تقویت بیش از پیش روابط ایران و روس���یه
در حوزه های سیاسی ،دفاعی ،امنیتی و اقتصادی ،آخرین تحوالت منطقه به ویژه
کننده تجاوز نظامی ترکیه به س���وریه را مورد بررس���ی و تبادل نظر
رخداد نگران
قرار دادند.شمخانی با اش���اره به طرح مرموز آمریکا برای احیای مجدد داعش و
گس���ترش ناامنی در غرب آسیا ،بر لزوم هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه
وی با
ثباتی و ناامنی شود تاکید کرد.
تواند موجب بی
برای مقابله با اقداماتی که می
بیان این که برخورد دوگانه با تروریس���م از سوی هیچ کشوری قابل قبول نیست
های مبارزه
عنوان یکی از اولویت
گفت :باید حل و فصل مساله ادلب در سوریه به
دبیر ش���ورای عالی امنیت ملی کشورمان
با تروریس���م در دستور کار قرار گیرد.
ضمن مخالفت با تجاوز نظامی ترکیه به س���وریه تصریح کرد :هرگونه اقدامی که
شود.
موجب تشدید ناامنی و تصاعد بحران در منطقه شود باید به سرعت متوقف 
های منطقه ازجمله بحران سوریه و یمن راهکار نظامی
ش���مخانی گفت :بحران
ندارد و باید از طریق دیپلماس���ی و گفتگوهای سوری – سوری و یمنی – یمنی
وی هرگونه تجاوز و تحمیل جنگ به کشورهای منطقه را اقدامی در
حل و فصل شود.
نشان
کننده آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بيان و خاطر
های ناامن
جهت سیاست
اند ،دیگر
ها درگیر جنگ و خونریزی بوده
یده کشورهایی که سال
کرد :مردم رنجد
دبیر شورای عالی امنیت ملی ،ناامنی در
های جدید را ندارند.
تحمل پذیرش بحران
عنوان یکی از عوامل خطرناک ایجاد بحران در منطقه نام برد و
المللی را به
های بین
آبراه
ای به عوامل حمله به کشتی ایرانی در دریای سرخ که
کننده
تصریح کرد :پاسخ پشیمان
آفرینی در منطقه هستند ،خواهیم داد.
در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج
نماینده ویژه رئیس جمهوري روسیه هم با ارائه گزارشی از تحوالت سیاسی و
های درگیر در این بحران داشته
نظامی شمال سوریه و گفتگوهایی که مسکو با طرف
است،گفت :تداوم همکاری و اشتراک مساعی دو کشور در ابعاد سیاسی و امنیتی
کننده
تواند چون گذشته ضمن جلوگیری از توسعه و احیای تروریسم ،تضمین
می
ثبات و امنیت پایدار در منطقه باشد.

امیر دریادار سیاری :دشمن فرامنطقهای از توان قدرت سخت
ایران هراس دارد

آیتاهلل جنتی :شورای نگهبان اجازه نمیدهد حق کسی
در انتخابات پایمال شو د

مکتوب هفته
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چالشي روزآمد در موضوع ازدواج ()1

دكتر محمدعلي فياضبخش

اين روزها در برخي محافل تخصصي و دانش��گاهي بحثي در
اس��ت در موضوع خانواده و چارچوب ازدواج .سرآغاز اين
جريان
بحث ،در محفلي بود که مخاطب خاص داشت و پيامد آن ،چه گفتاري
و چه نوشتاري ،مباحثي در جريان است .هرچند موضوعات تخصصي
و پژوهشگرانه ،هم ش��رايط طرح خاص خود را دارد و هم مخاطب
خروجي همه اين
طلبد؛ ليک از آن روي که برآيند و
مناسب خود را مي
ها بايد به کار جامعه آيد و دامنگير مخاطب عام شود،
نظريات و تئوري
به خود اجازه دادم در اين س��تون ،و البته در سطح و مناسب ادبيات
همين ستون نکاتي را بنگارم.
شناسان پرتالش ،دکتر
هسته اصلي سخن به قيادت يکي از جامعه
ت ازدواج به عنوان يک قرارداد
حسن محدثي گيلوايي ،نقادي بر سن 
دائمي ،پيش از آزمون موفقي��ت آن بود .آزمون موفقيت احتمالي را
دار دو يا س��ه
بودند ،که يک ازدواج مدت
هم در اين پيش��نهاد ديده
ساله پيش از ازدواج دائم طي شود ،سپس تصميم نهايي اتخاذ گردد.
بود ،که
ش��ناختي «بکارت» چالشي آمده
نيز بر مقوله فرهنگي ـ بوم
ِ
پذيري اين مقول��ه ،نه ظرفيت پذيرش اجتماعي در
به فرض چالش
بود و نه مالحظات اخالقي و تربيتي آن نگريسته.
شده
نظرآورده
شناختي ،همچون
ش��ناختي و انسان
بپذيريم ،که مباحث جامعه
آوري ،نه
پردازي و چالش
هاي دانش ،اوال در حد تئوري
ديگر حوزه
بيني
اس��ت و نه مذموم؛ چرا که ،علم در ذات واقعيت
امري ممدوح
ها» فرمانبر
است و «توصيف
طرف
گري ،اوال و بالذات ،بي
و توصيف
شناسي علوم،
ها» نيستند؛ ثاني ًا متدولوژي و روش
ها و يا «تکليف
سليقه
کردن آب در آزمايشگاه،
المثل براي يونيزه
پذير نيست و في
ايدئولوژي
وضو ،نه در روش کار مدخليتي دارد و نه در
دس��ت باوضو و يا بي
ها همه درس��ت؛ ام��ا و هزار اما ،به
آورد .اين
نتيجه کار تغييري مي
کلي «تکالي��ف» را از بند ناف «توصيفات» بريدن ،به معني رهاکردن
گذاردن مردم
بهره
ها و بي
و محدودس��اختن نظريات علمي در کتاب
است .بله؛ در يونيزاسيون آب در آزمايشگاه،
هاي عملياتي
از راهيابي
نقش است ،اما در ترکيب مجددِ آن آب ،آنگاه که نوبت
ايدئولوژي بي
تر از آن ،دين ،نه تنها
رس��د ،ايدئولوژي ،و بلکه فربه
نوشيدنش مي
آورد :پاکي آب ،غصبي نبودنش،
يابد ،بلکه تکليف مي
مدخليت مي
اسراف نکردنش و...
ش��ناس تبيين و توصيف
توان يک کالم گفت« :کار جامعه
نمي
اش ،مش��اهده و آمار و پردازش و جامعه هدفش،
است و متدلوژي
چيني و هکذا»؛ و مطلب
برداري و خوشه
هاي تصادفي و يا گرته
نمونه
صورت ،تفاوت
شده يافت .در اين
را براي ارائه نهايي يک تئوري ،تمام
تجربي،
جان با جامعه جان��داران چه خواهد بود؟ در علم
طبيعت بي
جان در ادبيات عرفاني نيست!) زير
جان طبيعت (منظورم بي
عناصر بي
گيرند و در علوم انساني ،جانداراني
ميکروس��کوپ پژوهش قرار مي
کنم؟» مورد مطالعه
صاحب اراده و انديشه و استعداد ِ«اين کنم؟ يا آن
ِ
سعدي جان ،هرگز اين بِدان کي مان َد؟!
هستند و به قول
يک پژوهش��گر اجتماعي حق دارد که فارغ از هر ايدئولوژي به
اش بپردازد ،ولي حق ندارد ارائه تکليف کند؛ مگر آن که
تدوين نظريه
تر
موضعي شفاف در ايدئولوژي اتخاذ کند .اما دين ـ و يا هرچه فربه
اش بدانيم ـ حق و بلکه وظيفه دارد که فراتر از توصيفات
از ايدئولوژي
نظري ،تکليف عملي ارائه کند.
ساله پيش از ازدواج
سه
در مس��أله مورد بحث ،يعني آزمون دو
کند ،که
تواند بگويد :وضعيت فعلي اقتضا مي
دائم ،پژوهش��گر مي
هاي
ب��راي رهايي از «آنومي خانواده» و اختالالت دامنگير در ازدواج
سالي ،دختر و پسرـ ش��رعي و قانوني و يا فارغ
بدون مدت ،دوسه
تواند بگويد :اين ،درمان اختالالت
از هردو ـ باهم س��رکنند؛ اما نمي
شناسان
تر و فراتر از جامعه
ها در گروهي وسيع
ازدواج اس��ت .درمان
پردازان فقهي،
جو شوند؛ که شامل نظريه
تو
شناسان بايد جس 
و روان
ها،
دار و قويم سنت
گذاري و نيز دقت بر درخت ريشه
اخالقي ،قانون
توان
هاي فرهنگي و تاريخي است .چگونه مي
باورها و پاسداش��ت
شناسانه
شناسانه و روان
هاي جامعه
گروه عظيم دوم را به پاي تئوري
اين
فدا کرد و ناديده گرفت؟
واقعيت آن اس��ت که عليرغم شعار «پژوهش اجتماعي فارغ از
ايدئولوژي» ،هيچ پژوهشگري در عمل ،ماوراي ايدئولوژي و فارغ از
شناس
نشيند؛ هرچند آن را انکار کند .در همين بحث ،جامعه
آن نمي
بندي فرضيه خود و سپس تدوين
گرامي مورد نظر ،نهايت ًا بعد از صورت
نظريه پيام��د پنجاه و چند مورد ميداني ،تکليف ايدئولوژيک به ميان
آورده؛ اسمش را نگفته ،رسمش را به رسميت شناخته و مگر «متعه»،
رفت «تکليفي» نيست؟!
داد برآمده از ايدئولوژي و يک برون
يک برون
خواهم گرفت.
اين سخن را در مکتوب بعدي پي

دبیر ش����ورای نگهبان گفت :اخالقی و افراد ضد حاکمیت کوتاه دانست و گفت :این اقدام بزرگ که
مان
روزی عزیزان
حاصل تالش شبانه
دهد حق نخواهد آمد.
شورای نگهبان اجازه نمی
جنتی برگزاری انتخابات پرشور در سپاه بود ،ضربه سختی به دشمن
کسانی که شرایط قانونی نمایندگی و
مراسم تجدید میثاق کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتشبا آرمانهای امام راحل
انگیزه خدمت به م����ردم را دارند در و افزایش نشاط سیاسی مردم را در ملت ایران زد و آمریکا ،اس����رائیل و
وی بیان داش���ت :نیروهای نظامی ایران در مقابله با
کننده ارتش با اشاره به اینکه اگر دشمن
معاون هماهنگ
گرو عمل مسئوالن دولتی به وظایف فرانسه که پشتیبان منافقین و عناصر
فرآیند انتخابات پایمال و تضییع شود.
های فرهنگی و مذهبی
به مرزهای ما آسیب برساند وشروع کننده جنگ باشد ،پایان جنگ نرم دش���منان باید از پتانسیل
زده کرده
رسانی قانونی خود دانست و گفت :شورای ضد انقالب هستند را حیرت
به گزارش پایگاه اطالع
ای از توان استفاده کنند همانطور که طی ۸سال جنگ تحمیلی ارتش
دهنده جنگ نخواهد بود گفت :دشمن فرامنطقه
.
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شورای نگهبان ،آیت
جمهوری اس�ل�امی ایران با صفات و ارزش های واالیی
قدرت سخت ایران هراس دارد.
قانونیِ
و
فکر
تخریب
جنتی
اهلل
آیت
انگیزه
و
نمایندگی
شرایط
که
به
اشاره
با
نگهبان
در جلسه شورای
مداری توانست در
طلبی ،ایثارگری و والیت
اهلل س���یاری پیش همچون شهادت
به گزارش مهر ،امیر دریادار حبیب
آینده
از
مردم
ناامیدی
و
جوانان
ذهن
فرآیند
در
دارند
را
���ردم
�
م
به
خدمت
گفت:
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های دشمنان بایستد و آنان را
خواهی
از ظهر چهارشنبه در مراسم تجدید میثاق کارکنان سازمان مقابل بسیاری از زیاده
اصلی
اهداف
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را
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روشن
در
و
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تضییع
و
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انتخابات
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راه برون
امیرسیاری افزود :مهمترین مولفه های قدرت
های امام راحل با تاکید بر این شکست دهد.
عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان
مراسمسوگواریاربعیندرحرمامامخمینی
و
خواند
معاند
ای
ه
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جریان
این
وظایف
انجام
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���تا
�
راس
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مشکالت
به
توجه
قانون،
ُمر
که سازمان عقیدتی سیاسی باید توان مقابله با قدرت جنگ نرم نرم ما ،اسالمی بودن و مکتبی بودن ما است لذا ما تنها به سالح
سازی است و قانونی بخش
مردم و پرهیز از حاشیه
های اجرایی نیز نظارت گفت :اقدام اخیر که توسط نیروهای و سخت دشمنان را داشته باشد اظهار داشت :ملت ما از همه تکیه نداریم بلکه با تکیه بر مردم و پیروی از رهبری دارای
برگزارمیشود
کند.
ها در انجام می
گرایی
جویی و سلیقه
بهانه
ها عبور می کند ،در جنگ ،اراده مردم پای کار است و قدرت نرم نیز هستیم و تا زمانی که با آموزه های اسالمی کار
جوان و با انگیزه سپاه انجام شد ،نشان سختی
دبیر شورای نگهبان همچنین داد می
مراسم سوگواری اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) با حضور هیأت های وظایف ،مردم را راضی نخواهد کرد.
وی گفت :دشمن در
ها توجه کنیم و ما با فشار اقتصادی تسلیم می کنیم قدرت نرم ما در اوج قرار دارد.
توانیم بر دشمن غلبه کنیم و اگر باید به این توانمندی
مذهبی در حرم مطهر امام خمینی برگزار می شود.
وی افزود :ش����ورای نگهبان با با اشاره به دس����تگیری روح اهلل زم ،به توان داخلی خودمان در زمینه
تالش است با مواردی همچون تغییر در نگرش جوانان ،تغییر
های دشمن نمی شویم.
،
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به گزارش جماران ،این مراس����م از ساعت
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گ کننده ارتش گفت :همه کشورها برای در سبک زندگی ،کاهش منزلت اجتماعی ،ایجاد شبهات ،القای
معاون هماهن 
جمهوری
بنیانگذار
مطهر
حرم
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مصادف با روز اربعین شهادت امام حسین(ع)،
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قانونی
دفاع از خود در برابر تهدیدات خارجی و توسعه پایدار داخلی ناکارآمدی و بزرگنمایی مشکالت به ما آسیب برساند و با
اسالمی آغاز خواهد شد.
.
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ایستادگی
هایسازمان استفاده از ابزارهای نوین و فضای مجازی به دنبال تغییر فکر و
داراینیروهایمسلحهستندومهمترینماموریت
عقیدتی سیاسی ارتش ترویج فرهنگ اسالم ناب محمدی ،نگرش نیروهای ما هستند و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در
ارتقای معنوی و بصیرت افزایی نیروهای نظامی و مصون این زمینه با توجه به فرهنگ ناب ایرانی ،اسالمی اقدامات الزم
را در جهت پیشگیری از آن انجام دهد.
های دشمنان است.
کردن نیروها در مقابل هجمه
نشده افزایش
های تجدیدپذیر رامورد تاکید اینترنتی وزارت امور خارجه فرانسه ،فشار و خطر تنشی کنترل
وزیر امور خارجه در چهاردهمین وآفریقای جنوب���ی هم گفت که دو انرژی
یابد.
ژان ایو لودریان ،در گفتگو با روزنامه می
نشست کمیسیون مشترک جمهوری کشور در بس���یاری از موضوعات قرار داد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه
طرفین در این نشست بر ضرورت لو فیگارو در پاسخ به این سئوال که آیا
المللی از جمله در مورد
ای و بین
اسالمی ایران و آفریقای جنوبی هم منطقه
ها در چارچوب طرح امانوئل مکرون درباره ایران[ایجاد هم تصریح کرد این کشور همچنان
با بیان این که اروپا نش���ان داد که از مساله فلسطین ،حقوق بشر ،ضرورت اس���تمرار همکاری
اجرای تعهداتش ناتوان است ،گفت :بازنگری در س���اختار سازمان ملل و جنبش عدم تعهد ،مبارزه با تروریسم خط اعتباری برای تبادالت تجاری با به تعهدات خود در چارچوب توافق
رئیس مجلس در حاشیه برگزاری یکصد و چهل و یکمین اجالس اتحادیه
ای ایران متعهد بوده و از ایران
ها و ایران] از بین رفته است ،گفت :رئیس هس���ته
گرایی و ادامه رایزنی
در صورت عدم بازگش���ت توازن به شورای امنیت ،مبارزه با تروریسم و و خشونت
ب رئیس پارلمان آلمان  ،جمعی از
خواهیم به تمام تعهدات برجامی بی���ن المجالس جهانی ( )IPUدر بلگراد با نای 
ه���ای دیپلماتیک برای ثبات و جمهوری فرانسه[ امانوئل مکرون] در می
آمیز از انرژی تالش
گرایی ،استفاده صلح
ها ،سایر افراط
اجرای تعهدات از سوی طرف
نمایندگان پارلمان عراق و همتای هندی خود دیدار و گفتگو کرد.
بیاریتز و سپس در نیویورک ،اقداماتی خود عمل کند.
های جنوب  -صلح جهانی تاکید کردند.
ای و همکاری
های بعدی محقق هس���ته
اقدامات الزم در گام
رئیس پارلمان آلمان با بیان این که ایران از
علی الریجانی در دی���دار با نایب
بهگزارشتارنمایوزارتخارجه
هایی
زداییوتعیینچارچوب
ظریف :تهاجم به سوریه باید برایتنش
های
جنوب و همکاری در س���ازمان
خواهد شد.
برای توافقی با دونالد ترامپ و حسن فرانسه ،سخنگوی دستگاه دیپلماسی میانجیگری در مساله یمن استقبال می کند ،افزود :موضوع این است که آمریکا تصور
های ارزش���مند پایان یابد
المللی و تالش
رسانی بین
به گزارش اداره کل اطالع
وزیر امور خارجه در حس���اب روحانی انج���ام داد .این موضوع فرانسه روز چهارشنبه تاکید کرد :ما می کند هنوز زمان دوشیدن پول از عربستان تمام نشده است.
و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ،دو کشور برای صلح و ثبات جهانی
وی با تاکید بر این که ایران در ارتباط با رفتار ترکیه اعتراض و مخالفت های
به همراه شرکای خود(آلمان ،انگلستان،
ظریف با اشاره به مذاکرات پیچیده
زند و مسائل
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا) خود را اعالم کرده است ،گفت :این رفتار به کشتار و آوارگی دامن می
ای  ،خروج آمریکا از
و حساس هسته
بارها نگرانی عمیق خود را در مورد سوریه را پیچیده تر می کند ،اما نباید اجازه داد ماجرای اخیر سوریه عمیق شود.
این تواف���ق را نقض صریح قطعنامه
وی تصریح کرد :نقش اتحادیه اروپا در س���وریه نمی تواند صرف ًا نصیحت
اعالمیه ها و اقدام های اخیر ایران در
۲۲۳۱ش���ورای امنی���ت و برخالف
قبال تعهدات خود تحت برنامه توافق باشد؛آلمان می تواند نقش قویتری بازی کند اما این گونه نشده است.
خواست و اراده تمامی اعضای ملل
رئیس مجلس با بیان این که تنشی در خلیج فارس وجود ندارد ،افزود :صیانت
هسته ای ابراز کرده ایم.
متحد دانست که نظام عدم اشاعه و
ش از خلیج فارس جزو دستورکارهای ایران است،اما مشکل از بازیگران دیگر منطقه
خ کشور 
ی درباره این که پاس 
و
دیپلماسی چندجانبه را تضعیف کرده
اظهارات رئیس جمهوری اسالمی است؛ البته پیشنهاد "طرح صلح هرمز" مطرح شده توسط رئیس جمهوری ایران برای

به
است.
ایران که گفته ب���ود تهران به کاهش حفظ امنیت خلیج فارس است و در این مسیر نیازی به نیروهای خارج از منطقه
وی با تش���ریح پایبندی ایران
های ایشان شد.
یادگار گرامي امامبا حضور در یکی از بیمارستان
تعهدات خ���ود در چارچوب توافق نیست .وی اضافه کرد :اگر سعودی
به تعهدات خ���ود وفق برجام تا یک
به گزارش جماران ،آيت اهلل سید حسن خمینی در این
ها راه حل سیاسی را بپذیرند ،ایران در مسأله قم از آی���ت اهلل ابراهیم امینی از یاران دیرین امام راحل و از
از
پول
دوشیدن
دوران
هنوز
کند
می
تصور
آمریکا
هس���ته ای ادامه خواهد داد و کار بر یمن میانجیگری خواهد کرد؛ البته
س���ال پس از خروج آمریکا از برجام
فضالی حوزه علمیه قم عیادت کرد و شفای ایشان را از درگاه تماس تلفنی ،سالمتی و طول عمر این مرجع عالیقدر تقلید را
روی سانتریفیوژهای  7-IRو9-IRرا عربستان به پایان نرسیده است.
و فرصت دادن ب���ه اروپا برای عمل
اهلل
بر اساس این گزارش ،آیت
از خداوند متعال مسألت کرد.
الهی خواستار شد.
نایب رئیس پارلمان آلمان هم در این دیدار،با بیان این که کشورش عمیق ًا نگران
آغاز می کند چیس���ت؟ گفت :ما از
به تعهدات خود ب���رای جبران این
یادگار گرامی امام همچنین در پی کس���الت آیت اهلل العظمي مکارم ش���یرازی پس از چند روز بستری شدن در
خروج اظهار داشت :متاسفانه شاهد
ایران می خواهیم از تصمیمات خود در مداخله سیاسی ترکیه در سوریه است ،گفت :موج جدید مهاجران به سمت اربیل و العظمی مکارم ش���یرازی،در تماسی تلفنی جویای احوال بیمارستانی در تهران ،مرخص شده است.
دیدار ظریف و وزیر روابط و همکاری های آفریقای جنوبی مورد کاهش تعهدات برجامی انصراف دیگر شهرهای کردنشین عراق،نگران کننده است.
اقدام موثری نبودیم و اروپا نشان داد از
کالود یاروت در پاسخ به این پرسش الریجانی مبنی بر این که اتحادیه اروپا
کاربری خود در توییتر در باره تهاجم به درباره مجاب کردن ایران برای رعایت دهد و به طور کامل به تعهدات خود
های مشترکی دارند.
رو ،دیدگاه
اجرای تعهداتش ناتوان است؛ از این
برای سوریه چه کاری می تواند کند ،تصریح کرد :اتحادیه اروپا از روسیه درخواست
وی اظهار امیدواری کرد با حضور شمال سوریه نوشت« :ضرورت حال دوباره تعهدات توافق وین[برجام] به عمل کند.
صبر راهبردی ایران به پایان رسید و
دستگاه دیپلماسی فرانسه تاکید فشار بر اردوغان را داشته و این که به ترکیه اسلحه فروخته نشود ،اما اردوغان گفته
های دولتی و خصوصی ،حاضر این است که تهاجم به داخل صورت کامل و آغاز مذاکرات برای
دقیقا بر اساس مفاد برجام و با استناد فعال بخش
ها در گفتگو درباره بحران منطقه و آینده این کرد :ایران باید از ورود به یک مرحله است چنانچه اروپا در مسأله نظامیگری سخت بگیرد ،موج آوارگان را به سمت اروپا
به بند ۲۶و ۳۶آن اجرای بخش���ی از روابط اقتصادی و تج���اری ،فنی و سوریه پایان یابد و به همه نگرانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهوری به ایرنا گفته بود که مبانی شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر
رسان باشد.
تواند در این مسأله کمک
تعهدات خود را در سه گام به صورت علمی میان دو کشور تقویت شده و چارچوب توافق آدانا رسیدگی شود .توافق پس از  2025است .همزمان با جدید در چارچوب کاهش تعهدات رها می کند؛ البته ایران می
نظ���ام با تائید نظر مع���اون حقوقی حقوقی برای اب�ل�اغ الیحه پالرمو از خودش ارائه کند.
به
این
که
باشیم؛چرا
پذیر
بایدمسئولیت
همه
آلمان
و
اروپا
وی ادامه داد:اتحادیه
های آمریکا به تدریج لغو برجامی خوددداری کند که این اقدام
دستارودهای خوبی در جهت توسعه در عین حال ،ضروری است که اصول این ،تحریم
کامال قانونی متوقف کرد.
رئیس
جمهوری درباره الیحه پالرمو سوی رئیس جمهوري وجود دارد.
جنیدی افزود :برخالف CFTکه
این
و
استفاده
اساسی
قانون
کمیته
فرصت
از
باید
هاست؛بنابراین
تواند منابع[مالی] چیزی جز افزایش تنش ها به دنبال نفع مردم و دولت
الملل بشردوستانه به خواهد شد و ایران می
بنیادی حقوق بین
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح روابط محقق شود.
تواند
جمهوری می
تاکید کرد :رئیس
وی ب���ا بیان این ک���ه حدود دقیقا نظرات شورای نگهبان تامین نشده
های حل و فصل مسأله سوریه برسند.
نخواهد داش���ت .سخنگوی وزارت کمیته را تقویت کرد تا به گزینه
اش را داشته باشد.
ی
نفت 
«نالدی پان���دور» وزیر روابط و طور کامل رعایت شود».
کرد :در صورت عدم بازگشت توازن به
الیحه پالرمو را ابالغ کند.
یک ماه گذش���ته این موضوع را به در این مورد نظر ش���ورا تامین شده
گفت:دولت
عراق
پارلمان
نمایندگان
از
جمعی
دیداربا
در
رئیسمجلسهمچنین
لودریان در ادامه گفت :با وجود خارجه فرانس���ه افزود :ایران باید با
وی در این توییت همچنین بر
المللیآفریقایجنوبی
هایبین
اجرای تعهدات از سوی طرف ها ،سایر همکاری
وی در پاسخ به این پرسش که
به گزارش جماران ،سید محمد رئیس جمهوري اعالم کرده اس���ت ،است.
های ارزشمند «تمایز قائل شدن میان غیرنظامیان و این
های بعدی محقق هم با یادآوری حمایت
اقدامات الزم در گام
که فضای سیاسی به دلیل تهدید آژانس بین المللی هس���ته ای هم در و ملت ایران و عراق همیش���ه در کنار هم بوده اندوپذیرایی اززوار ایران در جریان صدر درباره آخرین وضع بررسی لوایح اظهارداش���ت :رئیس جمهوری با آیا رئیس جمهوری قصد دارد موضوع
و قابل تقدی���ر ایران از مبارزات مردم جنگجویان و ممنوعیت تحمیل آسیب ایران برای کاهش دیگر تعهدات برجام چارچوب توافق هس���ته ای و هم در مراسم اربعین نمونه بارز این مهم است.
خواهد شد.
اف
پالرمو و سی
تی در مجمع تشخیص بررس���ی روند ارجاع الیحه الحاق به مذکور را به هیات عالی حل اختالف
در آغاز ماه نوامبر در حال محدود شدن چارچوب دیگر تعهدات هسته ای اش
وی در این نشس���ت دیدگاه کشورش در مقابله با رژیم آپارتاید ،غیرالزم » .تاکیدکرد.
الریجانی در این دیدار حوادث اخیر عراق را نگران کننده خواندو گفت:اطمینان مصلحت نظام ،گفت :مدت
هاس���ت معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده میان قوا ارجاع کن���د گفت :رئیس
ها هنوز هم وجود به طور کامل همکاری کند.
فرانس��ه به دنبال مذاکره میان است ،این چارچوب
جمهوری اسالمی ایران در باره امنیت دیدگاه کش���ورش رادرباره مخالفت
داریم ملت رشید عراق این مشکل را حل می کند اما مساله مهم ،ریشه یابی دالیل که این مس���ائل در مجمع تشخیص در مجلس شورای اسالمی ،شورای جمهوری باید کل فرایند و روند را ببیند
دارند .امروز ،این برای هر دو طرف مهم
ی
گرایی ،به رسمیت شناختن ترامپ و روحان 
منطقه خلیج فارس و طرح پیشنهادی با یکجانبه
وزارت خار جه فرانسه تاکید کرد :وقوع حادثه است .وی ادامه داد :اگر چه تظاهرات به صورت طبیعی در همه کشورها مصلحت نظام مطرح نشده
است .فقط نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و تصمیم بگیرد ،اما همان طور که گفتم
آمیز از
جمهوری موسوم به پویش صلح حق کشورها در استفاده صلح
رئیس
کند.
گیری می
ازسوی دیگر،وزیر امور خارجه است که از این فرصت مذاکره استفاده کش���ورش بر اساس چارچوب های دیده می شود ،اما پشت تظاهرات مسلح و خشونت آمیز مسائل دیگری نهفته است در یک مقطع این مساله مطرح شد و تصمیم
مبنای حقوقی وجود دارد.
چ مشخص شده توسط رئیس جمهوری که با یاری خدا با نقش بارز آیت اهلل العظمی سیستانی این مشکل رفع شد.
های فرانسه در گفتگویی به تشریح وضع کنند؛در غیر این صورت ،وقتی که هی 
ای ،مخالفت با تحریم
جمهور ی از انرژی هسته
هرمز و دع���وت رئیس
تی و پالرمو به
اف
سئواالتی درباره سی
معاون حقوقی رئیس جمهوری
جنیدی در ارتب���اط با فضای
های این بحران به ویژه در بیاریتز و نیویورک به طور کامل به
کش���ورهای منطقه برای پیوستن به یکجانبه آمریکا علیه ایران و همچنین فعلی برجام و عواقب ادامه یافتن این یک از طرف
الریجانی با بیان این که توسعه و امنیت عراق برای ایران منفعت بسیار دارد ،وجود آمد .اکنون پاسخ این سئواالت دیروز هم در حاش���یه جلسه هیات اقتصادی کش���ور بعد از رد الیحه
آمریکا و ایران نمی
های دو کشور در وضع پرداخت.
اس���تمرار همکاری
ائتالف امید را تشریح کرد.
گویند که خواهان تعهدات خود در باره کاهش تنش ها افزود :برخی از کش���ورها آرامش و امنیت در عراق را نمی پذیرند و از زمان آغاز آمده اما هنوز در مجمع تش���خیص دولت در جمع خبرنگاران در ارتباط پالرمو گفت :اگر در آخر این موضوع
های جدید عراق ،عده
سیاست
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه این[مذاکره] هستند ،با گذشت زمان ،متعهداست.
های مختلف اقتصادی ،علمی و
وزیرخارجه درباره روابط ایران زمینه
ای با آن مخالفت کرده و از همان ابتدا کار تروریستی مصلحت نظام مطرح نشده است.
ای دیگر
با ایراد شورای نگهبان به الیحه پالرمو مجدد یک دسته اقدامات مقابله
انجام دادند،درحالی که موضع ایران در قبال عراق مشخص است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت :در ی���ک چارچوب دو بخش ایجاد شود و ما مجدد به فهرست غیر
زمانی
کرد:
اضافه
وی با تاکید بر این که ایران در عراق نیرو و دخالتی ندارد،
شود،
نظام با اش���اره به اظهارات جنیدی ،جداگانه داده شده است ؛ یک بخش همکار برگردیم شرایط سخت می
که داعش به عراق حمله ور شد دولت عراق از ایران درخواست کمک کرد که ما معاون حقوقی رئیس
گذارد.
جمهوري ،اظهار به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک البته دولت دست رو دست نمی
رئیس سازمان حج و زیارت ،از فوت  ۷۰ ۶۵هزار زائر در خانه مردم اسکان داده شده اند .اربعین ،حس����ن پالرک گفت :امسال هزار و میسر شدن ارائه خدمات در مواکب نظیر پذیرایی هم به آنها کمک کردیم.
خواهد کشور را اداره کند ،حتی اگر
داش���ت :از لح���اظ حقوقی ،حرف بخش جداگانه هم به عنوان نظر مجمع می
زائر ایرانی در پیاده
ه����ای مردمی دارد و
روی اربعین خبر داد و گفت :با این حال با توجه به جمعیتی که هم اکنون وارد ۵۰۰موکب در شهرهای میهن اسالمی به ویژه و طبخ غذا نیاز به کمک
چون
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سیاست
کمیسیون
رئیس
دیدار
همچنین در این
خان���م جنیدی مالک اس���ت چون ضمیمه و فرستاده شده است ؛ از سوی این معاهده را مجلس رد کند قوه مجریه
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کند ،اما
ایش���ان هم حقوقدان است و مسائل دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان کشور را به گونه ای اداره می
رشیدیان با تاکید بر اینکه نباید این راه
نفر هم به دلیل ایست قلبی و سکته مغزی و مانند نیازها نیست.
اندازی شده و هزار موکب هم در شهرهای سهمی در این رخداد عظیم و عرض ارادت به خشونت کشیده شدن تظاهرات از طریق فعالیت عده
ای در شبکه مجازی و ...اشاره حقوق بین
تر خواهد شد ،تبادالت
المللی را به صورت دقیق است .یک مبنای حقوقی وجود دارد .شرایط سخت
آن فوت کردند.
راهپیمایی را دولتی کنیم ،افزود :این حرکت عظیم نجف ،کربال ،کاظمین و سامرا و امام زاده سید امام حسین (ع) داشته باشند ،همکاران ما پویشی کرد .رئیس مجلس در دیدار با همتای هندی خود هم گس���ترش روابط تجاری می
تر خواهد شد.
داند و در عین حال ،معاون حقوقی اگر این نکات فقط به صورت ادغام و مالی و بانکی مشکل
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جمهوری است.
ریاست
فقط به صورت اعالم نظر شوای نگهبان هزینه تبادالت در این شرایط که منابع
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وگفت:دوستی
رود.
صدر اف���زود :از نظر بنده ،نظر بود آن ه���م از نظر مغایرت با قانون مالی دولت محدود شده ،باال می
می
هزار کامیون انجام شده است.
طلبد زائران قبل از س����فر نسبت به بررسی بخشی از خدمات را به داخل عراق برده ایم.
امکان شرکت در راهپیمایی را نداشته
گردد.
اند بتوانند دو کشور باز می
معاون حقوقی رئیس
جمهوري مالک اساسی و مغایرت با شرع ،یک معنایی
وی در ارتب���اط با تالش دولت
سالمت جسمانی خود توسط پزشک اقدام کنند،
پالرک با اش����اره به ایجاد زیرساخت
های
افزایش دو برابری تع��داد موکب
های با کمک خود در پذیرایی از زائران هم وطن که
الریجانی در این دیدار افزود :تروریس���م ،مساله مهم در منطقه است واگر است و چون ایش���ان این نظر را داده پیدا می
کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان برای تصویب CFTاظهار داش���ت:
گفت :به دلیل شلوغی و ازدحام جمعیت ،زائران ایرانی
استقرار موکب
ها مثل تأمین آب ،برق ،فاضالب تعدادشان از مرز سه میلیون نفر گذشته است ،همکاری
های نزدیک داشته باشیم این مشکل حل خواهد شد،هر چند برخی از است،رئیس
جمهوريبایدالیحهپالرمو نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و دولت کار خودش را پیگیری می کند.
اسکان
مردمی
های
مشارکت
کمیته
رئیس
از همراه آوردن کودکان ،افراد بیمار و کهنسال

کنند.
مشارکت
ایران
میان
گرفته
صورت
هایی
توافق
با
گفت:
.

شود
ی
م
دیده
افغانستان
در
دوگانه
رفتار
این
نمونه
و
دارند
ای
ه
دوگان
رفتار
کشورها
را ابالغ کند.
تی مجمع باید
اف
مواردی که شورای نگهبان گفته تماما اتفاقا در مورد سی
خودداری کنن����د.
پالرک با اعالم آمادگی برای ارائه س����ه
او ادامه داد :با توجه به کمبود و تغذیه ستاد مرکزی اربعین هم از افزایش تعداد و ع����راق و تعیین جا جهت برپایی مواکب این
رئیس مجلس نمایندگان هند هم در این دیدار بر اشتراکات فرهنگی ،آیینی و
وی درباره وضع الیحه الحاق به توسط مجلس تامین شده است ،یک دولت را کم���ک کند چون ایرادهای
امکانات ،از مدیران موکب ها خواسته شده برای موکب های ایرانی برای اربعین امسال خبر داد و زیرساخت ها فراهم شده است.
میلیون وعده غذایی به زائران افزود :افرادی که سنتی میان ایران و هند تاکید کرد و گفت :باید قدم های بیشتری برای افزایش روابط کنوانسیونمقابلهباتأمینمالیتروریسم مبنای حقوقی ایجاد می
کند برای اینکه شورای نگهبان در میان است ،اما در
اسکان زائران اولویت را به بانوان ،کودکان و افراد گفت :تعداد موکب های ایرانی امسال با رشد
وی دلیل افزایش تعداد زائران اربعین امسال تمایل دارند ،می
توانند در س����امانه سهم من در دو کشور برداشته شود.
اف
تی) هم گفت :الیحه سی
اف
(سی
تی بین این دو موضوع تفکیک شود .اگر مورد پالرمو اختالف مجلس و شورای
مسنبدهند.
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و
*۷۸۰*۱۰۴۰#
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قربانی
دو
هر
ایران
و
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داد:
ادامه
وی
هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته نگهبان نبود و نظرات خود مجمع بوده
های خ����ود ما را در انجام وظیفه
سهم من از اربعین گفت :با توجه به این که این کمک
به گفته رشیدیان ،در کنار فعالیت موکب ها۵۰۰ ،موکب افزایش یافت.
ای که بر تروریسم را در منطقه از بین برده و محکوم کنیم ،ضمن آنکه افزایش ظرفیت
سازی و مطرح نشده است.
باشد ،شورای نگهبان باید آن را بررسی است.
مجموعه های مردمی هم فعال شده اند حدود
به گزارش روابط عمومی س����تاد مرکزی حرکت عظیم ،حرکتی مردمی است و برپایی و عهده داریم یاری رسانند.
اعتمادسازی به ویژه از طریق دیپلماسی پارلمانی ضروری است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا
بقیه در صفحه 10

ظريف :اروپا از اجراي تعهداتش در برجام ناتوان است

ایران و آلمان خواستار پایان
د
نظامیگری درسوریه شدن 

عیادت يادگار گرامي امام از آیت اهلل امینی

عضو مجمع تشخیص مصلحت :رئیسجمهوری میتواند الیحه
د
پالرمو را ابالغ کن 

فوت  65زائر ایرانی در پیادهروی اربعین

