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آیت ا ...سبحانی :واجب است مؤمنان به هر
وسیله ای به کمک مردم مظلوم یمن بشتابند

...

ویژه های خراسان

راهحلجدیدکابینهبرایتسریعدرخریدگندم
پــس از آن کــه هیئت دولـــت در مــصــوبــه اردیبهشت
مــاه خــود ،دستوراتی را برای خرید گندم مــازاد بر نیاز
کشاورزان توسط دستگاه های مسئول صادر کرده بود،
بر اساس گزارش جدید یکی از معاونان رئیس جمهور و
موافقت کابینه به استناد اصل  138قانون اساسی ،مقرر
شدهباهدفاجرایدقیقوتسریعدرعملیاتیشدندستور
مذکور ،با عدم تکافوی منابع پیش بینی شده از محل منابع
عمومی و منابع هدفمند کردن یارانه ها ،کسری منابع مورد
نیاز از محل اسناد خزانه اسالمی تامین شود.

چهره ها و گفته ها

پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب
اسالمی در خصوص جلسه اخیر خانه احزاب که به ارائه
تدوین پیش نویس قانون جدید احزاب به رئیس مجلس
منجر شد ،گفت :ما اصال خبر
نداشتیم ،خانه احــزاب ما
را حــزب نمیداند و فقط
احــزاب اصــاح طلب
مــهــم هستند.
/بــــاشــــگــــاه
خبرنگاران

علی صوفی دبیر کل حزب پیشرو اصالحات اظهار
کـــرد :معتقدم اصـــاح طلبان
هیچگاه نباید در انتخابات
فهرست حداقلی ارائــه
دهند ،باید موانع برداشته
شود تا بتوانیم کاندیدای
حداکثری خود را
معرفی کنیم/ .
ایسنا
محسن رهامی فعال سیاسی اصالح طلب گفت:
حــل مسائل بینالمللی
کــشــور ،جــلــب اعتماد
عمومی ،آشتی ملی و
تقویت انسجام ملی از
اولویتهای کشور
در شرایط فعلی
است/ .ایسنا
حشمت ا ...فــاحــت پیشه رئــیــس کمیسیون
امنیت ملی مجلس با اشاره به نامه شورای نگهبان
که الیحه  CFTرا خالف منافع ملی ذکر کــرده بود،
نوشت :پــاراگــراف آخــر نامه
ارسالی شورای نگهبان
بـــه مــجــلــس شــــورای
اســــامــــی دربـــــــاره
کنوانسیون مذکور به
منزله تیر خالص
به  CFTاست.
/پانا

...

نمازجمعه

شکوریراد:اصالحاتراهبرونرفتازشرایطکنونیاست

این خیال خام که ملت ایران بر اثر فشارها و تحریم ها کمر خم کنند ،هرگز تحقق
نخواهد یافت

مجوز ویژه دولت برای پرداخت  3میلیون
دالر در یک شکایت
طبق ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به وزیر
جدید صنعت ،رحمانی مجاز شده است با توجه به اختالف
پیش آمده میان یکی از زیرمجموعه های این وزارتخانه با
تعدادی از شرکت های صنعتی دربــاره اجرای یک طرح
صنعتی در خارج از کشور ،با پرداخت مبلغ سه میلیون و
 900هزار دالر به طرف مقابل اقدام کند؛ مشروط به آن که
پیمانکاران مذکور ،حق هرگونه اقامه دعوی و اعتراض در
این باره را از خود سلب و ساقط کنند.

حوزه-آیتا...جعفرسبحانیباصدوربیانیهایتاکیدکرد:دراینبرههاززمانبرمؤمنانواجباستکهباهماهنگیهاللاحمرومؤسساتمربوطبرایکمکغذاییودرمانیبهمردم
یمنبشتابندوبههروسیلهصدایمظلومانهآنهارابهگوشجهانیانبرسانند.دربخشدیگریازبیانیهاینمرجعتقلیدتأکیدشدهاست:مردممسلمانیمنکهملتیباریشهتاریخیو
تأثیرگذارهستند،روزگارسختیرامیگذرانند.میلیونهازنومردوکودکخردسالدرمعرضقحطیوگرسنگیوتلفشدنقراردارندکهستمگرانبرایآنهابهوجودآوردهاند.

عارفسکانداراصالحطلبانباقیماند
طاهری -درحالی که در ماه های اخیر برخی گمانه
زنیهاازتغییراتگستردهدر شورایعالیسیاست
گذاریاصالحطلبانحکایتمیکردامادرانتخابات
اخیر ایــن شــورا بــرای تعیین رئیس و نــواب رئیس
سومیندورهفعالیت،باتثبیتجایگاهعارفبهعنوان
رئیس شورا ،عمال در این نهاد تغییری ایجاد نشد.
براساس گزارش رسانه ها ،اولین جلسه رسمی دور
سوم شــورای عالی سیاست گــذاری اصالح طلبان
با حضور اکثریت اعضا برگزار شد .در این جلسه ،با
طرح مباحثی در خصوص نحوه شکل گیری شورای
عالی در دوره جدید ،در نهایت انتخابات هیئت
رئیسه شامل رئیس و نواب رئیس برگزار شد که به
اتفاق آرا محمد رضا عارف به عنوان رئیس ،حجت
االسالمسیدعبدالواحدموسویالریبهعنواننایب
رئیس اول و الیاس حضرتی به عنوان رئیس دوره
ای شورای هماهنگی اصالح طلبان و نایب رئیس
دوم انتخاب شدند .دربــاره این که برای این پست
ها به جز افراد انتخاب شده چه کسانی نامزد بوده
اند ،خبری منتشر نشده است .همچنین مقرر شد
دیگر اعضای هیئت رئیسه شامل دبیران و روسای
کارگروه ها در جلسه آینده انتخاب شوند .از سوی
دیگر با توجه به ضرورت بازنگری آیین نامه و ساختار
شورایعالیمقررشداینآییننامهتوسطکارگروهی
بررسی و پیشنهاد اصالحی برای طرح و تصویب به
شورایعالیارائهشودتاپسازتصویبامکانتکمیل
هیئترئیسهشورایعالیمیسرشود.درهمینباره
فارس نیز در گزارشی نوشت :الیاس حضرتی رئیس
کمیتهاصالحآییننامهشورایعالیسیاستگذاری
اصالحطلبان شد .بر پایه این خبر ،مرتضی مبلغ،
مهدیعلیخانی،علیباقری،مهدیساالری،سعید
نورمحمدی،ژالهفرامرزیانوالههکوالییهفتعضو
دیگر کمیته اصالح آییننامه و ساختار شورای عالی
سیاستگذاریاصالحطلبانهستند.
▪مسیر پر فراز و نشیب شــورای عالی سیاست
گذاری

فعالیتشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبان
که در آستانه انتخابات سال  94مجلس شورای

اسالمی شروع شده بود ،با انتقاد برخی «احزاب»
فعالاینجریانروبهروشد.ایناحزابمعتقدبودند
سیاستگذاریجریاناصالحاتبایدازسویاحزاب
و متناسب با تعداد اعضا و دفاتر فعال آنان در سراسر
کشور مشخص شود نه از سوی اشخاص حقیقی که
بدون سازوکار مشخصی وارد شورای عالی سیاست
گذاری می شوند .با این حال و به رغم این انتقادات
با نظر رئیس دولت اصالحات فعالیت های این شورا
همچنان ادامــه یافت .در ماه های اخیر نیز طرح
«پارلمان اصالحات» که به عنوان آلترناتیو این شورا
ابتدا از طرف حزب مردم ساالری ارائه شده بود ،در
شورایهماهنگیجبههاصالحات(متشکلازدبیران
کل احزاب اصالح طلب) مورد بررسی قرار گرفته
است .برخی از تحلیل گران معتقد بودند با فعالیت
اینپارلمان،عم ً
الفعالیتهایشورایعالیسیاست
گذاری باید تعطیل یا ادغام شود اما با وجود طوالنی
شدن فرایند بررسی اساسنامه پارلمان اصالحات
در جبهه هماهنگی ،شورای عالی سیاست گذاری
فعالیت خود را با حضور چهره های جدید در شهریور
ماه آغاز کرد تا عم ً
ال پارلمان اصالحات در صورت
تشکیلدرکناراینشورایاذیلاینشورافعالیتکند.
▪استمرارریاستعارفبهرغمانتقاداتگسترده

از سوی دیگر برخی چهره های برجسته اصالحات
که موافق فعالیت شورای سیاست گذاری اصالح
طلبانبودند،خواهانتغییرمدیریتاینشوراشدند.
استدالل این افراد عملکرد ناموفق عارف در اداره
فراکسیونامیدمجلسوهمچنینمنفعالنهبرخورد
کردن او در برابر مسائل روز سیاسی کشور بود .در
همینبارهبرخیرسانههابهنقلازکرباسچیگزینه
هاییمانندعبدا...نوریرابرایریاستشورایعالی
پیشنهاددادهبودندکهنوریاساس ًاحضوردراینشورا
رانپذیرفتوزمینهرابرایریاستمجددعارففراهم
کرد .برنامه ریزی برای انتخابات یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی شاید مهم ترین و حساس
ترین دستورکار شــورای عالی سیاست گــذاری در
سومین دور فعالیتش باشد که در اواخر سال آینده
برگزارخواهدشد.

چهارمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران در سالن همایش
های رازی و با حضور جمعی از فعاالن سیاسی از احزاب
مختلف ،نمایندگان مجلس و شــورای شهر برگزار شد.
در کنگره حزب اتحاد ملت ایــران ،زهــرا بهروز آذر عضو
شــورای مرکزی این حزب پیام رئیس دولــت اصالحات
را به کنگره این حزب قرائت کــرد .در ادامــه این مراسم
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت با تاکید بر این
که مطالبات و کنشگری اصال حطلبانه ،مطلوب اکثریت
جامعه ایــران است گفت :جز اصالحات هیچ راهی پیش
روی ملت بــرای برو نرفت از شرایط نابه هنجار کنونی
نیست .وی همچنین افزود :این خیال خام که ملت ایران
بر اثر فشارها و تحریمهای بیگانگان کمر خم میکنند و از
آرمانهای تاریخی خود و صلح و امنیت و تمامیت ارضی
میهن دست میشویند و اختیار خود را به دست مزدوران
میسپارند هرگز تحقق نخواهد یافت .وی با اشاره به این
که بر خود فرض میدانیم جنبش ملی امید و اصــاح را
رو به سوی افقهای روشن فردای ایران زنده نگهداریم،
افــزود :اصالحات زنده است ،تا ملت خداجو ،اصالحگرا
و صلحطلب ایران زنده است .ما از این که همواره خود را
عامالن و حامالن این آرما نها و رو شهــای برخاسته از
آن بهعنوان فرزندان خادم ملت ایران میدانیم ،بر خود
میبالیم .ما اتحاد و انسجام و همگرایی ملی را مهمترین
اولویت کنشهای سیاسی خود میدانیم.
▪نظام بهرغم ناکارآمدیها در معرض فروپاشی و سقوط
نیست

شکوری راد تصریح کرد :ما برای رهایی از سنگینی سایه
ناامیدی و برای آ نکه ارزیابی دقیقی از وضعیت داشته
باشیم ،در جلسات خود بر اســاس پایش  ،SWOTنظام
جمهوری اسالمی را ارزیابی کردیم .نتایج به دست آمده
نشان می دهد نه شرایط به اندازه ای که برخی میپندارند
سیاه است و نه ظرفیت موجود در کشور و جامعه بهاندازهای
که بعض ًا گفته میشود ،تحلیل رفته اســت .بهرغم همه
انتقادات به حقی که درباره نحوه اداره کشور مطرح است،
دستاوردهای قابل مالحظهای نیز وجود دارد .نظام نیز
بهرغم ناکارآمدیها در معرض فروپاشی و سقوط نیست.
▪با مرزبندی روشنی که به وجود آمده ،فرصت تداوم
بیشتر حرکت اصالح طلبی فراهم شده است

دبیرکل حزب اتحاد ملت اظهار کرد :جریان براندازی که
هرگز توانی برای دستیابی به هدف خود نداشته است و با
وجود غلبه گفتمانی اصالحطلبی ،مجالی برای ابراز وجود
نداشت ،با شکلگیری اعتراضات د یمــاه سال گذشته،
نقاب از چهره فرو انداخت و هویت خود را بیشازپیش آشکار
ساخت .عالوه بر این ،آنها حداکثر بضاعت خود را در آن
ماجرا نشان دادند .اینک برای خود آنها نیز روشن شده
است که قادر به بسیج مردم نیستند و نمیتوانند ادعاهای
بزر گتر از ابعاد وجــودی خــود داشته باشند .اکنون با

خطیب جمعه تهران با اشاره به آماده نبودن
مصلی مطرح کرد
مرزبندی روشنی که به وجود آمده ،این فرصت فراهمشده
است که حرکت اصالحطلبی بانشاط بیشتری تداوم یابد.

عذرخواهی از نمازگزاران و انتقاد از
مدیران مصالی تهران

▪جهت گیری های دولت در دور دوم موجب روی گردانی
نسل جوان از مشارکت شده است

خطیب جمعه تــهــران بــا اشـــاره بــه فــضــای ســرد محل
برگزاری نماز جمعه پایتخت در دانشگاه تهران برای
نمازگزاران ضمن عذرخواهی از نمازگزاران به انتقاد از
مدیران مصالی تهران پرداخت و گفت :صاحبان مصلی
نمازگزاران هستند و گروه های دیگر مستاجرند و جایی
که صاحبان نیاز دارند ،مدیریت باید جوری باشد که آن
ها در گرما و سرما اذیت نشوند .به گزارش خراسان ،آیت
ا ...امامی کاشانی در پایان خطبه دوم نماز جمعه تهران
تصریح کرد « :از همه شما عزیزان نمازگزار که در سرما
حضور داریدمعذرت می خواهم .به این که مصلی و مدیران
مصلی چه مشکلی دارند کار ندارم اما مدیریت باید جوری
باشد که تمام جهات آن معلوم باشد یعنی روزی که گرم
است و روزی که مانند امروز سرد است ،مردم به زحمت
نیفتند ».وی افزود :یک جمله هم به همه مدیران بگویم
نه فقط مدیران مصلی  و آن این است که اگر کار برای
خودتان بکنید و شخصی باشد همان فکر است و کار؛ اما
وقتی کار برای اجتماع است غیر از فکر و عمل چیز دیگر
هم می خواهد و آن "دلسوزی" است ،اگر دلسوزی باشد
خیلی از مدیریت ها به جای خودش به نتیجه کامل می
رسد و اگر دلسوزی نباشد به نتیجه نمی رسد و در کار
انسان برکت نیست.

دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به چالش های سیاسی
روز کشور تأکید کرد :همین نسل جوان که تجربه سیاسی
خود را با انتخابات سال  ۹۲و چهبسا  ۹۶آغاز کرده است،
بسیار سرخورده و ناامید است.آنها با مشارکت و رأی خود
در انتخابات ،دولتی را بر سرکار آوردهاند که امید داشتند
بتواند کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهد و شرایط
زندگی و امید به آینده را برای آنها بهبود بخشد .اگرچه
نجات کشور در دور اول تا حدی انجام و با برجام ،ایران از
زیر فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شد اما تالشها و
جهتگیریهای دولت در دوره دوم در این زمینه کافی نبوده
است و موجب روی گردانی این نسل از مشارکت ،که سرمایه
بزرگ اصالحطلبی است ،شده است.
▪معلوم نیست شعار «پایان ماجرا برای اصال حطلبی»
کجا طراحی شده است

شکوری راد در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد:
مجموعهای در درون نظام عامدانه میخواهند ثابت و القا
کنند که نظام ،اصالحپذیر نیست تا مخالفان به این نتیجه
برسند که چارهای جز معارضه با اصل نظام نیست و درنتیجه
به دام رادیکالیسم بیفتند و درنهایت ،به سوژه دستگاههای
امنیتی بدل شوند .وی افزود :ماجرای اعتراضات دیماه
سال گذشته و گسترش ناگهانی آن در شهرهای مختلف،
زوایای مبهم بسیاری دارد و هنوز روشن نیست چه کسانی
و با چه نیتی آن را آغاز کردند و گسترش دادند و چه کسانی
و چگونه از آن بهره بردند .اصالحطلبان ،هوشمندانه اما
زخمخورده از آن معرکه گذر کردند و برخالف بدخواهان و
توطئه چین ها همچنان به فعالیت سیاسی و اثربخش خود
ادامه میدهند .شکوری راد گفت :هنوز معلوم نیست شعار
«پایان ماجرا برای اصالحطلبی» کجا طراحی شد ،چگونه
سر داده شد و چرا تا این حد برجسته شد .برای اصولگرایان
که قدرت را در اختیار دارند ماجرا تمامی ندارد .بنابراین آن
شعار صرف ًا اصالحطلبان را نشانه رفته بود و بیش از همه،
آنها را به انفعال کشاند.

پاکستان از تحویل  5مرزبان آزاد شده به ایران خبر داد
سرلشکر جعفری :خواهان آزادی تمامی مرزبانان هستیم

همزمان با این که مقامات کشورمان از جمله فرمانده کل
سپاه پاسداران از آزادی تعدادی از مرزبانان ربوده شده
هنگ مرزی میرجاوه از دست گروهک تروریستی جیش
الظلم خبر داده بودند ،محمد فیصل ،سخنگوی وزارت
خارجه پاکستان پنج شنبه از تحویل پنج مرزبان ربوده
شده به کشورمان خبرداد 24 .مهر تعدادی از مرزبانان
کشورمان در مــرز ای ــران و پاکستان توسط گروهک

تروریستی جیش الظلم ربوده شدند .این گروهک سه
روز پیش فیلمی از  ۱۲مرزبان ربوده شده ایرانی منتشر
کرد که در آن ،مرزبانان ایرانی اسامی خود را اعالم می
کردند.محمد فیصل ،سخنگوی وزارت امــور خارجه
پاکستان ،در یک پیام توئیتری پنجشنبه  24آبان اعالم
کرد« :با کمک نیروهای مجری قانون ( )LEAو نیروهای
نظامی ،پنج مرزبان ایرانی آزاد شدند».

به گزارش ایسنا سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با اعالم آزادی پنج مرزبان ایرانی در
پاکستان گفت« :نیروهای تروریستی خواهان آزادی
تعدادی از نیروهای خود در کشور ما هستند ،به همین
دلیل تمامی گروگان ها را آزاد نکردند .با این حال
جمهوری اسالمی و دولت پاکستان ضمن رد درخواست
آن ها برای آزادی تمامی گروگانهای ایرانی تالش می

کنند ».وزیر خارجه کشورمان در آبان ماه برای پیگیری
وضعیت این مرزبانان همراه با هیئتی از نمایندگان
سیاسی و نظامی به اسالمآباد سفر کرد.
چندی قبل «علی کرد» نماینده مــردم میرجاوه در
مجلس به خبرگزاری موج گفته بود :رابطه فامیلی برخی
مرزبانان ربوده شده در میرجاوه با ربایندگان در دست
بررسی است.

رای مخالف و ممتنع  98کشور به قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی
قاسمی :قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران با اهداف سیاسی تصویب شده و مردود است
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشــاره به تصویب
قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در نشست کمیته سوم
اجالس  ۷۳مجمع عمومی سازمان ملل ضمن انتقاد از
«استفاده ابزاری از حقوق بشر» تهیه این قطعنامه را «بدون
در نظرگرفتن واقعیات موجود ایــران ،مبتنی بر نگرشی
گزینشی ،تبعیض آمیز ،غرض ورزانه و با اهداف سیاسی»
دانستوتاکیدکردکهآنرا«مردود»میدانیم.اشارهبهرام
قاسمیبهقطعنامهغیرالزامآوریاستکهپنجشنبهگذشته
با پیشنهاد کانادا و با حمایت آمریکا و عربستان سعودی در
کمیتهسوممجمععمومیسازمانمللمتحدمطرحوبا۸۵

رایمثبتدرمقابل ۳۰رایمنفیو ۶۸رایممتنعتصویب
شد.بهگزارشایسنا،بهنقلازفاکسنیوز،کمیتهحقوقبشر
سازمانملل روزپنجشنبهقطعنامهایراتصویبکردکهبه
موجب آن از ایران خواسته شده تا آنچه را در این قطعنامه
« استفاده شایع از بازداشتهای خودسرانه» خوانده شده،
متوقف کند و همچنین نگرانیهایی درباره آنچه از آن به
عنوانبهکارگیریاعدامیادشده،ابرازشدهاست.براساس
این گزارش در این قطعنامه همچنین نگرانیهایی درباره
آن چه محدودیتها و ممنوعیتها در زمینه حق آزادی
عقیده و مذهب خوانده شده ،مطرح شده است .براساس

گزارش ها در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان
ملل 30کشورازجملهچین،روسیه،اندونزی،هند،سوریه،
بالروس ،ونزوئال،عراق،افغانستان ،کره شمالی ،عمان،
پاکستان ،کوبا ،صربستان و  ...در مخالفت با این قطعنامه
صحبت کردند و به آن رای منفی دادند .کشورهایی مانند
برزیل،مصر،قطر،کویتومکزیک جزو 68کشوریهستند
کهبهآنرایممتنعدادهاند.بهاینترتیب 98کشورجهان
بااینقطعنامهموافقنبودهاند.درمقابل،اسحاقآلحبیب،
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز با
اشاره به «عدم پیوستگی مواضع و استانداردهای دوگانه»

▪اختالل در نظام زندگی و نظام اقتصادی نیز از مصادیق
محاربه است

خطیب جمعه تهران همچنین تاکید کرد :اخالل در نظام
اقتصادی کشور موجب میشود دشمنان ما سوءاستفاده
کنند و امثال ترامپ با جنگ رسانهای ،دروغ و تهمت خود
را موفق نشان دهند .وی افزود :مسئله محاربه منحصر به
شمشیر در دست گرفتن و خون مردم ریختن نیست بلکه
در روایات مسائلی همچون غارت اموال و اختالل در نظام
زندگی و نظام اقتصادی نیز از مصادیق محاربه دانسته
شده است.
▪آمریکا و همراهانش بدترین چهره را در دنیا دارند

خطیب جمعه با اشــاره به این که آمریکا به ویــژه ترامپ
امتحان خود را در جهان پس دادهاند ،گفت :دولتمردان
آمریکا سعی نکنند با تبلیغات خودشان را بزرگ نشان
دهند ،وقتی ترامپ می خواست در مجمع عمومی سازمان
ملل سخنرانی کند و بگوید بهترین رئیسجمهور دنیاست،
همه به او خندیدند.
وی همچنین خاطرنشان کرد :امروز جمهوری اسالمی در
دنیا عزتمند است و همه دنیا به عنوان کشوری که نظامی
صادق دارد به آن نگاه میکنند.
▪تکبیر نمازگزاران در حمایت از سخنان خطیب جمعه

پــس از اظــهــارات خطیب جمعه در اهمیت مقابله با
اخاللگران اقتصادی کشور که با تکبیر و تایید نمازگزاران
تهرانی همراه بود ،نمازگزاران درپایان نماز طی حرکتی
خــود جــوش اقــدام به راهپیمایی در ایــن زمینه کردند.
نمازگزارانهنگامخروجازدانشگاهتهرانتاخیابانمنتهی
به میدان انقالب شعارهایی چون «مفسد اقتصادی اعدام
باید گردد»« ،غارتگر بیت المال استعفا استعفا»« ،مسئول
بی لیاقت خجالت خجالت» سردادند.

...
خبر

در رفتار پیشنهاد دهندگان اصلی این قطعنامه گفت« :ما
ثابت کرده ایم که حقوق بشر اولویت ماست ،این بخشی از
اولویتامنیتملیماست.هماننددیگرکشورها،کمبودها
ممکن است وجود داشته باشد و ما مصمم به حل آن ها
هستیم ».معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد «
کانادا را نمونه روشنی از به یغما رفتن دموکراسی از سوی
طرفداران نژادپرستی و آپارتاید» دانست و تاکید کرد« :بر
اساس ارزیابی سال  ۲۰۱۸گزارشگر ویژه سازمان ملل
متحد،خشونتعلیهزناندرکاناداهمچنانمشکلیجدی،
فراگیروسیستماتیکاست».

خداحافظی اولین دیپلمات بازنشسته
وزارت خارجه
در آستانه فرا رسیدن بیست و هفتم آبان ماه ،آخرین فرصت
اجرای «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» مراسم تودیع
و بدرقه ابراهیم طاهریان ،سفیر ایران در ترکیه برگزار شد.
به گزارشایسنا ،این مراسم با حضور کارکنان نمایندگی
و نهادهای وابسته در سفارت جمهوری اسالمی ایران در
آنکارا برگزار شد .گفتنی است طاهریان ،جزو سه سفیری
است که با توجه به اجرای قانون مورد اشاره باید سمت خود
را ترک میکردند و به تهران باز میگشتند .ماجدی ،سفیر
ایران در آلمان و خوشرو ،رئیس نمایندگی ایران در سازمان
ملل نیز شامل این قانون میشوند.
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