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امین زاده :سند جدید حقوق شهروندی
درروزهای آینده منتشر می شود

...

گفت و گو
جانشین فرمانده الحشدالشعبی :ایران با
درخواست دولت عراق از ما حمایت می کند
جانشینفرماندۀکلبسیجمردمیعراق (الحشدالشعبی)
با بیان این که ایران با درخواست دولت عراق از ما حمایت
می کند گفت :اگر حمایت ایران و حزب ا ...نبود ،ما اکنون
ایندستاوردهارانداشتیم.ابومهدیالمهندسکهباشبکۀ
العالم گفت و گو می کرد ،تاکید کرد :ما از حمایت مستقیم و
اساسی ایران برخورداریم .ایران با درخواست دولت عراق
از ما حمایت می کند .حتی مسعود بارزانی هم از ایران به
دلیل نقشش برای دفع خطر داعش تشکر کرد .وی اضافه
کرد :تقریبا تمام تسلیحات بسیج عراق از ایران تأمین می
ِ
مهمات تسلیحاتی را که به
شود .در حالی که آمریکایی ها
عراق فروخته اند تأمین نمی کنند ،ایران این نقص را جبران
می کند .وی درباره حزب ا ...لبنان نیز تاکید کرد :حزب
ا ...نیز مستشارانی برای ما فرستاده بود .اگر حمایت ایران
و حزب ا ...نبود ،ما اکنون این دستاوردها را نداشتیم .اما
ترکیه خطایی تاریخی در عراق مرتکب شد.

▪ ▪دوشادوش کردها علیه داعش می جنگیم

وی همچنین جزئیاتی از عملیات موصل که اکنون در حال
انجام است را تشریح کرد و با اشاره به حضور نیروهای کرد
دراین عملیات گفت :ما قبال با نیروهای کرد عملیات های
مشترک داشته ایم .در دوران صدام نیز دوشادوش هم علیه
رژیم سابق جنگیدیم.
اکنون هم همکاری های زیادی داشته ایم .در عملیات
موصل هم هماهنگی عمیقی داری��م.وی اف��زود :کردها
امروز برای نخستین با در کنار ارتش عراق می جنگند .می
توانیم وحدت ملی را تقویت کنیم و به تفاهماتی در دوران
پس از آزادس��ازی برسیم.وی همچنین گفت :ترکیه به
دنبال تداوم حضور داعش در عراق است.

...

دیپلماسی

سفارتخانه های ایران در عمان و سوریه؛
همچنان بدون سفیر
طی م��اه ه��ای اخیر ،دوره ماموریت سفیر کشورمان
در کشور مهم عمان به پایان رسید اما تاکنون جایگزینی
برای آن معرفی نشده است .به گزارش نسیم  ۲۴مهر ماه
امسال نیز محمدرضا رئوف شیبانی سفیر ایران در دمشق
دیدار خداحافظی خود با بشار اسد رئیس جمهور سوریه
را برگزار کرد ،دیداری که نشان از پایان ماموریت سفیر
جمهوری اسالمی ایران در سوریه و بازگشت قریب الوقوع
وی به کشور داشت.
با تمام شدن ماموریت شیبانی در سوریه مسئولیت سفارت
تا زمان معرفی سفیر جدید بر عهده کاردار ایران در دمشق
سپرده شد.
در  5سالی که سوریه درگیر جنگ است مستشاران ایرانی
در کنار ارتش و نیروهای مردمی سوریه نقش تاثیرگذاری
در مقابله با تروریستهای بین المللی داشتهاند؛ به موازات
مجاهدت نیروهای نظامی ایران در سوریه ،دیپلماتهای
ایرانی هم در این کشور نقش مهمی برای حفظ ارتباطات
بین ایران و سوریه داشته و انتظارات زیادی از آنها در این
شرایط حساس وجود دارد.
با وجود درگیری رزمندگان ایرانی در نبردی سخت در
سوریه اما به نظر میرسد دستگاه سیاست خارجی که این
روزها ابزار اصلی خود برای حمایت از رزمندگان ایرانی و
همچنین پیشبرد اهداف کشور در سوریه را از دست داده
هنوز تصمیمی جدی برای انتخاب سفیر ایران در دمشق
نگرفته است.
با وجود شایعاتی که در مورد بررسی برخی از گزینهها از
جمله حسین شیخ االسالم مدیرکل سابق امور بینالملل
مجلس ش��ورای اسالمی ب��رای اع��زام به عنوان سفیر به
سوریه مطرح بود اما نسیم نوشت« :حتی اقدامات اولیه
در خصوص انتخاب سفیر هم در این دستگاه آغاز نشده
است ».همچنین در سمت دیگر منطقه یعنی در مرزهای
عربستان سعودی و یمن هم مشاهده میشود؛ وضعیت
این روزهای سفارتخانه ایران در مسقط هم دست کمی
از سفارت ایران در سوریه ندارد .عمان به لحاظ جایگاه
ژئوپلتیکی در منطقه منحصر به فرد اس��ت ،از سویی با
عربستان سعودی و از طرف دیگر با یمن هم مرز است،
دو کشوری که در معادالت منطقه جایگاه ویژه داشته و
دارای اثر گذاری هستند؛ البته عمان در کنار این ویژگی
مهم طی چند سال گذشته تالش ویژهای داشته تا نقشی
همچون سوئیس برای خاورمیانه ایفا کند و واسطه حل
و فصل دع��اوی کشورها باشد .با این حال از خردادماه
گذشته و پس از نپذیرفتن مسئولیت سفارت از سوی
امیرعبداللهیان تا به حال سفیر جدید ایران در این کشور
معرفی نشده است.

با اشاره به مناظره های انتخاباتی آمریکا

ایلنا-الهامامینزادهدستیارویژهرئیسجمهوردرامورحقوقشهروندی ازتهیه سندجدیدحقوقشهروندیخبردادوبابیاناینکهاینسنددرروزهایآینده
منتشرمیشودگفت:در 3ماهاخیرحداقل ۲۰ساعتباآقایرئیسجمهوردرهمینزمینهجلسهداشتیم.ویافزود«:منبهپاسخمقابلاحمدشهیدافتخار
نمیکنم.هرگاهجامعهخودماصالحشدوازمشکالتدستوپاگیرنجاتیافت،آنوقتخوشحالمیشوم...مانمیخواهیمکارهایشعاریانجامبدهیم».

پس از بستری شدن به علت عارضه قلبی

نیویورک تایمز :ایرانی ها از آتش زدن آدمک های
عمو سام به «تمسخر شیطان بزرگ» رسیده اند

حجت االسالم شجونی دعوت حق را لبیک گفت

مسئول دفتر یک رسانه
آمریکایی در تهران ،طی
گزارشینوشتهکهمناظره
ه��ای ه��ی�لاری کلینتون
و دون��ال��د ت��رام��پ ب��ه اب��زار
ایرانی ها برای استهزای
دموکراسی آمریکا تبدیل
ش���ده اس���ت .ب��ه گ���زارش
فارس ،در گزارش روزنامه
نیویورکتایمزآمدهاست:
«در گذشته ،ایرانی هایی که می خواستند آمریکا را مسخره کنند ،آدمک های
مقوایی عمو سام را آتش می زدند اما در ماه های اخیر و با توجه به مجموعه ای از
اتفاقات عجیب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،ایرانی ها با روشن کردن
تلویزیون های شان و کشیدن کاریکاتورها" ،شیطان بزرگ" را مسخره می کنند».
در این مطلب که توسط رئیس دفتر این روزنامه آمریکایی در تهران نوشته شده،
گفته شده است  :ایرانی ها برای مسخره کردن آمریکا به پخش زنده مناظره های
تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روی آوردند .به گفته او ،تصمیم
برای پخش زنده مناظره های ریاست جمهوری هیالری کلینتون و دونالد ترامپ،
«تصمیمی بی سابقه» بود .این رسانه آمریکایی که شبیه به دیگر رسانه های غربی
همواره فضای سیاسی ایران را به دو قسمت ادعایی «اصالح طلب و تندرو» تقسیم
می کند ،مدعی شده است که «انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،به جای تهدید،
برایتندروهایایرانیفرصتیایجادکردهاست».درادامهگزارشنیویورکتایمز
تاکید شده که مقامات ایرانی «در حال لذت بردن» از مبارزات انتخاباتی هستند
چراکهازنظرآنها،روندانتخاباتومناظرههانشانمیدهدکه«دموکراسیآمریکا
بهچهفاجعهایتبدیلشدهاست».نیویورکتایمزدرحسابتوئیترخودتاکیدمی
کند«:ایرانیانهرچیزیراکهالزمباشددربارهآمریکابدانندمیدانند.آنهاخانه
پوشالیمیبینند».همچنینبهپخشسریالتلویزیونی«خانهپوشالی»اشارهمی
کند و می نویسد« :در هفته های اخیر ،تلویزیون دولتی ایران گزینه دیگری هم
داشته و آن پخشسریالخانهپوشالیاست».نیویورکتایمزمینویسد«:مقامات
تلویزیونایرانگفتهاندکهبازیکویناسپیسی،بازیگرنقشفرانکآندروودبهعنوان
یک سیاستمدار حیله گر ،تجسم عالی "چهره غیرانسانی" سیاست آمریکا است».

حجتاالسالم والمسلمین جعفر شجونی عضو شورای
مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران و از اعضای شورای
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی که به علت عارضه قلبی و
کاهش قند خون از روز شنبه در بیمارستان بستری شده
بود صبح روزگذشته و در سن 84سالگی دار فانی را وداع
گفت .حجتاالسالم جعفر شجونی از م��ب��ارزان قبل از
انقالب اسالمی بود که در سوابق فعالیتهای مبارزاتی
خود همراهی با شهید نواب صفوی را در کارنامه داشت.
وی متولد  1311در شهرستان فومن ب��ود و در دوران
رژیم پهلوی بهدلیل همراهی با نهضت اما مخمینی(ره)
چندین بار زندانی و دستگیر شده بود .وی همچنین عضو
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران و از اعضای
شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی بود .به گزارش میزان
وی دایرةالمعارفخاطراتانقالبواتفاقاتپیرامونانقالب
بود که از ابتدای شکلگیری جریان انقالب به عنوان یکی از
خطبا و منبریهای توانا در این جریان حضور داشت و تمام
اتفاقات مربوط به انقالب را بهخوبی در خاطر داشت.
▪ ▪جزئیات مراسم تشییع مرحوم شجونی

پیکرمرحومحجتاالسالموالمسلمینجعفرشجونی،امروز
(دوشنبه)١٧آبان ماه از مسجد هدایت تشییع و در قطعه21
بهشتزهرا(س)بهخاکسپردهخواهدشد.آیتا...موحدی
کرمانی امام جمعه موقت تهران و دبیرکل جامعه روحانیت
مبارز بر پیکر مرحوم شجونی نماز میخواند .مراسم ختم این
مرحومنیزساعت 15:30تا 17روزچهارشنبه( 19آبانماه)
با سخنرانی حجتاالسالم سیدمحمدحسن ابوترابیفرد در
مسجدنورتهرانبرگزارمیشود.
▪ ▪موحدی کرمانی :مرحوم شجونی از مبارزین فعال قبل
و بعد از انقالب بود

آیت ا ...موحدی کرمانی ،دبیرکل جامعه روحانیت مبارز ،با

سخنان منتشر نشده از شهید همدانی درباره
حمایت ایران از سوریه

شهید همدانی :اگر مراقبت نکنیم انفجارهای
عراق و سوریه در ایران اتفاق می افتد

اشاره به درگذشت حجتاالسالم شجونی از اعضای جامعه
روحانیتدربارهویژگیهایویاظهارداشت:مرحومشجونی
از مبارزین فعال قبل و بعد از انقالب بود و منبرهای او وجهه
مبارزهایداشت.آیتا...موحدیکرمانیبابیاناینکهمرحوم
شجونی حقیقتا به اصل والیت چه در زمان امام و چه در زمان
مقام معظم رهبری به شدت پایبند بود ،تاکید کرد  :ایشان در
امرحمایتازوالیتبسیارمحکمواستوارگامبرمیداشتودر
اجرای دستوراتی که امام میدادند ،جزو افراد فعال بود .وی
همچنینبهنقشحجتاالسالمشجونیدردورانفتنهاشاره
کرد و گفت :آن مرحوم در جریان فتنه از افرادی بود که بسیار
محکمدرمقابلفتنهایستادوافشاگریوروشنگریکردونقش
بسیارخوبیداشت .جامعهروحانیتمبارزنیزدراطالعیهای
بهمناسبتدرگذشتوینوشت:معتقدبهکارجمعیبودودر
تشکل های معتقد به والیت فقیه ،همچون جامعه روحانیت
مبارز،جامعهوعاظوحزبموتلفهاسالمیپرخروشظاهرمی
گشت.درطولسالهایمبارزهحبسوممنوعالمنبرشدنمانع
اوبرایتالشدرجهتبصیرتافزاییجامعهنشدودرسالهای
پسازپیروزیانقالباسالمینیز،هیاهویدشمنانازانگیزه
او نکاست .رئیس مجلس شورای اسالمی و محمدرضا باهنر
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در پیام های جداگانه
درگذشتاینروحانیانقالبیراتسلیتگفتند.

درحاشیه
ترقی:روحانی ضعف دولت را به
گردن نظام نیندازد

در تهران؛ وزیر خارجه «توگو» با
ظریف دیدار کرد

رئیس کمیسیون قضایی :مجازات
اع��دام را در ح��د زیاد اج��را نکنیم

ارمنستان  ۴زندانی ایرانی را
تحویل میدهد

م��ه��ر -ت��رق��ی ع��ض��و ح��زب
م��وت��ل��ف��ه گ��ف��ت :منتقدان
مشکالت موجود کشور را
ضعف دولت تلقی می کنند ،اما دولت با
پرداختن به این مسئله در قالب سخنرانی
هدفی ج��ز اینکه آن را ب��ه گ��ردن نظام
بیندازد ،ندارد.

م��ه��ر« -روب����رت داس���ی» وزی��ر
خارجهتوگوکهدرراسهیاتیدر
ای�������ران ب���س���ر م����ی ب������رد ،ب��ا
ظ��ری��ف،وزی��رخ��ارج��ه کشورمان دی���دارو در
خصوص مسائل دو جانبه و مبارزه با پدیده
تروریسم و اف��راط گرایی گفتگو و تبادل نظر
کرد.

ایسنا  -ملکشاهی رئیس
کمیسیون قضایی مجلس با
بیان اینکه مجازاتهایی مثل
اعدام را در حد زیاد نباید اجرا کرد تا قبح آن از
بین برود ،گفت :اعضای کمیسیون مشغول
بررسی ط��رح «تخفیف م��ج��ازات اع��دام در
جرایم مواد مخدر» هستند.

ایرنا-سیدکاظمسجادیسفیر
ای��ران در ارمنستان از توافق
ب��رای تحویل چهار شهروند
ایرانی زندانی در این کشور به جمهوری
اس��ل��ام�����ی خ���ب���ر داد.وی اف�������زود:
زندانیان(چهارشنبه) در مرز نوردوز به ایران
تحویل داده خواهند شد.

روز گذشته خبرگزاری
فارس سخنانی از سردار
سرلشکر شهید حسین
همدانی فرمانده سابق
م��س��ت��ش��اران ن��ظ��ام��ی
ایرانی در سوریه به مدت
 3سال و از بنیانگذاران
دف���اع م��ردم��ی س��وری��ه
درب��اره چرایی حمایت
ای���ران از دول��ت رسمی
دمشق منتشر کرد .این
سخنان برای اولین بار منتشر شده است .براساس گ��زارش فارس سردار
همدانی در این سخنان ضمن اشاره به این موضوع که دولت سوریه اولین
کشوری بود که انقالب ما را به رسمیت شناخت ،گفت :در جنگی که صدام و به
عبارتی آمریکاییها آغاز کردند و در واقع صدام بازیگر بود ،در اردوگاه شیطان
بزرگ ،علیرغم اینکه حافظ ابوذر در حزب بعث بود ،آمد در اردوگاه انقالب
اسالمی و در کنار ایران قرار گرفت .نه با شعار و حرف ،نه! آمد توی میدان و
محکوم کرد ،برخورد کرد.
وی افزود :نفت عراق که از سوریه به دریای مدیترانه میرفت ،لولههای نفت
را بست ،لولهها را قطع کرد .با این کار خسارات زیادی به عراق وارد کرد و شد
خبر روز دنیا ،سوریه شاهرگ اقتصادی عراق را زد ،با این کار منافع خودش را
هم کم کرد .کلی سود میبرد از ترانزیت و انتقال نفت ،کار بزرگی برای ما انجام
داد و آن را به خاطر ما قطع کرد.
فرمانده سابق دفاع مقدس در خصوص حمایت های دولت سوریه از ایران
در زمان جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد :سوریه به ما موشک داد زمانی که هیچ
کشوری حتی فشنگ هم به ما نمیداد ،در حالی که سوریه در اردوگاه شرق بود
و با شوروی سابق تعهد داشت ،خروج کرد علیرغم توافقاتی که داشت.
سردار همدانی با اشاره به نامه نگاری بشار اسد به رهبر معظم انقالب تصریح
کرد :نامهای که آقای بشار اسد نوشت محضر آقا مالحظه کنید ،مثل اینکه
سرباز به فرماندهاش نوشته ،اینکه هیچ موقع عنایتهای شما به ملت و دولت
سوریه از ذهن این دولت و ملت پاک نخواهد شد.
فرمانده سابق نیروهای مستشاری ایران در سوریه با اشاره به انگیزه حضورش
در جبهه های نبرد در سوریه گفت :من به خاطر این رفتم سوریه ،ما بنا به
تکلیف رفتیم سوریه ،همان تکلیفی که برای دفاع مقدس بود ،زمین سوریه
با کربالی  ،5مهران ،دشت عباس ،قصرشیرین با عملیات الی بیتالمقدس
فرق نمیکند .در شورای امنیت عرض کردم اگر مراقبت نکنیم انفجارات عراق
و سوریه در ایران اتفاق میافتد ،اینها را ما داریم میبینیم ،داریم اینهایی که
دستگیر میشوند میبینیم ،همه این تهدیدها برای مرکزیت انقالب اسالمی
است ،خوب چه کار کردیم؟ وی تاکید کرد :مگر ما برای سرزمین رفتیم؟ شهدا
را ببینید چه میگویند؟ میگویند ما برای خاک نیامدیم .من برای پیروزی
نیامدم .نیامدم ،نیامدم ....برای رضای خدا آمدم ،ما رفتیم چون خدا از ما
راضی باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور

کمیسیون همکاری دولت و مجلس تشکیل می شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان این که کمیته یا
کمیسیون همکاری دولت و مجلس قرار است تشکیل
ش��ود ،گفت :دول��ت یازدهم فراجناحی ب��وده و از همه
جناحها ،در دولت حضور دارند بنابراین دولت به دنبال
تعامل حداکثری با همه فراکسیونهای مجلس است .به
گ��زارش خراسان حسینعلی امیری در حاشیه بازدید
خود از نمایشگاه مطبوعات درباره دی��دار روحانی با
فراکسیو نهای مختلف مجلس گفت :دولت یازدهم
فراجناحی ب��وده و از همه جنا حها در دول��ت حضور
دارند بنابراین دولت به دنبال تعامل حداکثری با همه
فراکسیونهای مجلس است .امیری با اشاره به پیشنهاد
دو فراکسیون مجلس برای ایجاد کمیسیون همکاری
دولت و مجلس ابرازداشت :اکنون درب��اره ترکیب این
کمیسیون در حال بحث هستیم.وی اف��زود :جلسات
همکاری دولت و مجلس در قالب فراکسیونها و مجامع
استانی و همچنین کمیسیو نهای تخصصی ادام��ه
مییابد .در همین حال محمد رضا تابش با حضور در
غر فه خراسان واقع در نمایشگاه مطبوعات درباره خبر
تشکیل کمیته مشترک اصالح طلبان مجلس با دولت
نیزگفت:درنشستاخیرفراکسیونامیدبارئیسجمهور
با پیشنهاد دکتر عارف و موافقت رئیس جمهور قرار شد
معاون پارلمانی دولت آقای امیری موضوع را پی گیری
کند اما در خصوص تعداد افراد این کمیته و ترکیب آن

هیچ صحبتی به میان نیامد.
وی با بیان اینکه کمیته مشترک پس از پایان تعطیلی
مجلس تشکیل خواهد شد گفت :تشکیل این کمیته
نیازی بود که برای بررسی طرح ها و لوایح همچنین
اقدامات و تعامالت با مجلس در خصوص مباحثی چون
برنامه پنج ساله و الیحه بودجه دررابطه دولت و مجلس
دیده می شد.
وی تصریح کرد :در نشست دولت با اعضای فراکسیون
امید هیچ صحبتی در خصوص اعضا و تعداد آن مطرح
نشد و تا کنون نیز صحبتی در خصوص ریاست عارف و یا
شخص دیگربر این کمیته مطرح نشده است.

شریعتمداری :یکی از  100مورد از تحریم های
برداشته شده را نام ببرید!
مدیر مسئول روزنامه کیهان و تولیت مسجد مقدس
جمکران با حضور در برنامه «نگاه یک» به بررسی موضوع
استکبارستیزی و آمریکا پرداختند ،در بخشی از این
برنامه حسین شریعتمداری با بیان این که «یکی از آقایان
فرمودند که  100مورد از تحریم ها برداشته شده و تنها
 3مورد از آن ها مانده» ،گفت :باید از وی خواست که
یکی از این  100مورد را نام ببرد .به گزارش میزان ،مدیر
مسئول روزنامه کیهان در این برنامه افزود :کسانی که
نسخه سازش با آمریکا را میپیچند باید به دو سوال پاسخ
بدهند :یکی این مسئله که آیا آمریکا تغییر ماهیت داده
است؟ دوم اینکه آیا قرار است از اسالم دست بکشیم؟
شریعتمداری با اشاره به سابقه  250ساله آمریکا و تأکید
بر این که این کشور حدودا  224سال خود را یعنی حدود
 93درصد عمر در جنگ و تجاوز به دیگر کشورها به سر
برده ،به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه اگر با آمریکا
سازش کنیم بسیاری از مشکالت حل خواهد شد اشاره
کرد و گفت :خوی آمریکا غارت گری است لذا کسانی که
این نسخه ها را می پیچند ،نسخه فالکت را می پیچند.
این فعال سیاسی با بیان این که با افتخار گفته می شود که
می توانیم آب سنگین صادر کنیم ،ادامه داد :باید بگویم ما
را وادار کردند که آب سنگین صادر کنیم.
وی خاطر نشان ساخت :آقایانی که دست اندرکاران
اصلی در مذاکرات بودند می گویند تحریم ها تنها بر روی
کاغذبرداشتهشدهلذاآقایانیکهمدعیهستندتحریمها

برداشته شده بگویند کدام تحریم ها برداشته شده است.
به گفته شریعتمداری اگر  2برابر شدن صادرات نفت را
هم قبول کنیم ،باید پرسید که آیا پول آن به کشور برگشته
است .مدیر مسئول روزنامه کیهان در تحلیل آزاد بودن
فروش نفت افزود :صادرات نفت آزاد است چون دنیای
غرب به آن نیاز دارد آن هم نفتی که قیمت آن یک سوم
شده است .در ادامه این نشست حجت االسالم رحیمیان
تولیت مسجد مقدس جمکران و از یاران دیرین امام راحل
(ره) درباره این ادعا که آمریکایی ها خواهان تغییر رابطه با
ایران هستند ،اظهار کرد :مگر نسبت به کسی که سراسر
ارتباطاتش با ما جنبه خائنانه داشته می توان این ادعا را
حمل به صحت کرد؟ وی ضمن تبیین آیات تشریح کننده
موضوع استکبار در قرآن ،افزود :مواضع  2کاندیدای
فعلی ریاست جمهوری آمریکا نشان دهنده ماهیت این
کشور بوده و همه دنیا گرفتار مسائل آمریکا است.
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