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بیماری اعتی��اد به تحریم همچن��ان در میان 
دولتم��ردان آمریکا ادامه دارد و به رغم ناکامی های 
گسترده ای که از سیاست تحریم متحمل شده اند اما 
همچنان بر ادامه این راه اصرار دارند. در جدیدترین 
اقدام کاخ س��فید با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که 
دونالد ترام��پ تصمیم گرفت��ه معافیت های نفتی 
ای��ران را دیگر تمدید نکند. مایک پومپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا نیز در نشس��ت خبری با بیان اینکه 
۸۰ درص��د درآمدهای ایران از نفت اس��ت مدعی 
شد واشنگتن تالش می کند که تمام صادرات نفت 
ایران را قطع کند. این اقدام در حالی صورت گرفته 
که پیش از این نیز آمریکا از قرار دادن کل سپاه در 

لیست گروه های تروریستی خبر داد. 
حال این س��وال مطرح می شود که چرا چنین 
اقدامی از سوی آمریکا صورت گرفته و چه اهدافی را 
دنبال می کند؟ بخشی از سیاست آمریکا که سابقه ای 
طوالنی دارد را در اجرای سیاس��ت ایجاد اخالل در 
اقتصاد و البته به س��کون کش��اندن و شرطی سازی 
اقتصاد ایران تشکیل می دهد. بر این اساس این اقدام 
آمریکا جوسازی تبلیغاتی برای فشار روانی بر اقتصاد 
کشور اس��ت چنانکه همزمان ادعاهای رسانه ای در 

باب قحطی در ایران مطرح می شود.
در همی��ن حال اقدام ادعای��ی آمریکا در باب 
نف��ت اقدامی برای س��رپوش نهادن ب��ر اقدام ضد 
بشری آن در تحریم نهادهای امدادرسان در سیل 
اخیر است. اقدام به تحریم نفت ایران در شرایطی 
که س��یل خسارت های بسیاری به مردم وارد کرده 
نش��ان می دهد هدف آمریکا ملت ایران است و نه 
صرف��ا نظام. در این میان اهداف داخلی ترامپ نیز 
را نیز باید در نظر داشت چنانکه ترامپ با این اقدام 
به دنبال فرار از اس��تیضاح داخلی است و رفتاری 
شخصی دارد که برگرفته از بحران های شدید وی 

در داخل و خارج آمریکاست. 
بخش دیگری از اق��دام آمریکا در اهداف آنها 
در غرب آس��یا می توان جس��ت وجو کرد. آمریکا با 
تحریم س��پاه و ادعای عدم تمدی��د معافیت نفتی 
به دنبال پنهان س��ازی جنایات خ��ود در منطقه و 
شکس��ت در برابر ایران است در همین حال اقدام 
ترام��پ خوش خدمتی به نتانیاهویی اس��ت که به 
رغم رای شکننده در انتخابات از وضعیت مناسبی 
در داخل برخوردار نیست و احتمال ناتوانی وی در 

تشکیل کابینه وجود دارد.
از سوی دیگر اقدام آمریکا علیه ایران ادامه طراحی 
علیه جبهه مقاومت و حمایت از تروریسم است چنانکه 
دولت آمریکا اعالم کرد به کس��انی که درباره 3 عضو 
حزب اهلل لبنان اطالعاتی ارائه دهند تا 1۰ میلیون دالر 
پاداش می دهد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که 
تحریم ادعایی آمریکا برگرفته از خشم آمریکا از توسعه 
مناسبات منطقه ای ایران است که پس از سفر مقامات 
عراق و پاکس��تان به ایران صورت گرفته است آمریکا 
س��عی دارد تا چنان القا سازد که روابط منطقه ای نیز 
نمی تواند کمکی به اقتصاد ایران داشته باشد تا به زعم 
خود دیپلماسی منطقه ای ایران را ناکارآمد و شکست 

خورده نشان دهند.
بخش دیگری از اقدام آمریکا را در صحنه جهانی 
می توان مش��اهده کرد آنجا که رویک��رد جهانی به 
دوری از دالر و اقتصاد آمریکا می چرخد. تحریم نفت 
ای��ران تحریم اقتصاد جهانی و اقدامی برای س��لطه 
اقتصادی آمریکا و باج خواهی از جهان است .آمریکا با 
تحریم نفت ایران به دنبال تحریم قدرت های نوظهور 

همچون چین، هند، ترکیه و... است.
نکت��ه قاب��ل توجه آنک��ه در سیاس��ت آمریکا 
باج گیری دوجانبه ای پیگیری می ش��ود. از یک سو 
آمری��کا می داند که تحریم نفت ای��ران امکان پذیر 
نیست و کشورهای بس��یاری نیازمند روابط نفتی 
با ایران هس��تند. بر این اس��اس آمری��کا با ادعای 
تحریم نفتی به دنبال باج گیری از این کش��ورها به 
بهانه عدم تحریم ش��ان است. از سوی دیگر آمریکا 
همزم��ان باج گیری از ایران و فش��ار جهانی برای 
ای��ن اقدام را در پیش گرفته اس��ت چنانکه برایان 
هوک نماین��ده آمریکا در میز تحریم ایران، ادعای 
خواس��ت کاخ س��فید از کنگره برای نوشتن متن 
توافق جدید با تهران را مطرح کرده است. این ادعا 
نشان می دهد که آمریکا با سیاست چماق و هویج 
به دنبال س��وق دادن ایران و البته فشار جهانی به 
ای��ران به مذاک��ره تحمیلی با آمریکا ب��ه بهانه لغو 

تحریم نفتی است. 
در کنار آنچه در باب اهداف آمریکا ذکر ش��د 
ی��ک نکته مهم وج��ود دارد و آن نوع رفتار برخی 
کشورهای عربی منطقه و کشورهای اروپایی است. 
کشورهایی مانند عربستان، امارات و بحرین از این 
اق��دام آمریکا اس��تقبال کرده و حت��ی قول تامین 
نیازهای نفتی جه��ان را داده اند. جالب توجه آنکه 
رد پای همین کشورها در بحران های مناطق نفت 
خیر آفریقا همچون لیبی، الجزایر و سودان مشاهده 
می شود و این سناریو را در ذهن ایجاد می کند که 
آنها برآنند تا غرب را در غارت ثروت های نفتی این 

کشورهای آفریقایی همراهی کنند. 
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تکرار حربه برجامی برای تصویب اف.ای.تی.اف؛

پاس گلی که اصالحات 
به امریکا می  دهد

 هنجارشکنی های هدفمند 
در تبلیغات بیلبوردی!

یک زمانی بود که مرد، زن یا دخترش را منع می کرد 
از خانه بیرون برود و اکنون بر عکس ش��ده است مصداق 
همان ضرب المثل که می گوید »یا از این لب بام می افتد 

یا از آن  لب بام.«
هر فرهنگی در هر جامعه ای س��بک و سیاق خود را 
دارد، تغییرات فرهنگی آن هم با ش��دت و س��رعت بسیار 
باال باعث ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی می شود که 
عواقب بدی در پی دارد. فرهنگ غربی انس��ان را چه مرد 
و چ��ه زن یک کاال و ابزار برای اهداف و برنامه های خود 
می داند و به خود اجازه می دهد که برای سیستم سرمایه 

داری از این انسان هر گونه که خواست بهره ببرد.
برای فرهن��گ غربی هیچ اهمیتی ن��دارد که جایگاه 
انس��ان به زوال برود و شأن انس��انیت لگد مال شود، مهم 
برای چنین جوامعی تنها سود و کسب درآمد از راه هایی 

است که حتی انسانیت انسان را نیز زیر پا می گذارد.
تبلیغ��ات ش��بکه ه��ای تلویزیونی خارج��ی به ویژه 
غربی را اگر دیده باش��ید، پی به ماهیت چنین رفتارهایی 
خواهید برد. شبکه های تلویزیونی، اینترنتی، روزنامه ها و 
مجالت جوامع غربی را تصاویری از زنان این کش��ورها پر 

کرده است تا کاالی مصرفی به فروش برسد.
به��ره برداری از چهره و نمای��ش بخش هایی از بدن 
زنان در آگهی های تبلیغاتی کش��ورهای غربی که اکنون 
به دیگر کشورها نیز سرایت کرده، نه تنها برای فروش کاال 
و اجناس تبلیغی اس��ت بلکه بخشی از تهاجم فرهنگی به 
دیگر کشورهای دنیا است که نگاه ارزشمندتری به انسان 
و زنان دارند. زنان در جمهوری اس��المی ایران اکنون در 
عرصه های بسیاری فعال هستند که نمونه های موفق آن 
زیاد اس��ت. بانوان ایرانی در زمین��ه دانش، ورزش، هنر و 
فرهنگ و دیگر فعالیت های موجود در کش��ور که جایگاه 
و ش��أن بانوان ایرانی را حفظ می کند، فعال هستند و به 

مدارج باالیی هم رسیده اند.
محدودیتی ب��رای فعالیت بان��وان ایرانی وجود ندارد 
مگر آن که به شأن و جایگاه زنان در ایران اسالمی خدشه 

وارد شود یا بی حرمتی صورت گیرد.
خط قرمز برای بانوان ایران اسالمی در جامعه منزلتی 
است که زنان از دید فرهنگ ایرانی اسالمی دارند، اگر این 
خط قرمز از س��وی هر بخش��ی زیر پا گذاشته بشود، غیر 

قابل تحمل خواهد بود و باید با آن برخورد شود.
هم اکنون برخی از بانوان و زنان در تبلیغات و آگهی 
کااله��ای مصرفی در صدا و س��یما، رس��انه های مکتوب 
همچون مجالت و نش��ریات، همچنین تابلوهای تبلیغاتی 

در سطح شهرهای کشور نقش دارند.
چنین اتفاقی در عرصه تبلیغی کشور را نمی توان یک 
اتفاق مثبت ارزیابی کرد چرا که گسترش چنین شرایطی 
پس از مدتی باعث بازتر ش��دن فضای تبلیغاتی در کشور 

برای ورود هر چه بیشتر بانوان در این زمینه میشود.

گس��ترش ش��رایط آس��ان حضور بان��وان در عرصه 
تبلیغات��ی و آگهی ها، پ��ا را فراتر گذاش��ته و نوع حضور 
بان��وان نیز با تغییراتی همراه می ش��ود که قطعاً منزلت و 
ش��أن بانوی ایرانی رعایت نخواهد شد و این موضوع حتی 

با مخالفت اکثریت بانوان کشورمان همراه است.
هم اکنون نیز بسیاری از زنان ایران اسالمی به خاطر 
برخی از تبلیغات در رس��انه ها که از بانوان اس��تفاده می 
ش��ود، ناخرس��ند هس��تند و خواهان تغییراتی در اجرای 
چنین تبلیغاتی می باش��ند. نظ��ارت و کنترل ضعیف بر 
تبلیغات رس��انه ای از س��وی متولیان، ب��ه صورت خزنده 
باعث می ش��ود که پرده های حیا و ش��رم نیز دریده شود 
و تا آنج��ا پیش برود که در تهاجم و ش��بیخون فرهنگی 
دش��منان گنجانده ش��ده تا بانوی با حیا و با عفاف ایرانی 
همچ��ون زن غربی رفتار کند. اکنون همگان از اقدام یک 
بانو کشورمان در شهر بابل آگاه شده اند، یا فیلم و عکس 

های آن را دیده اند یا خبر آن را شنیده و خوانده اند.
بانویی در بابل دس��ت به کاری زد که دور از ش��أن و 
جایگاه زن ایرانی بود. هر چند چنین رفتارهایی از س��وی 
برخی افراد در جامعه با اهداف خاص خود بارها دیده شده 
اما هیچ جایگاهی در فرهنگ و آیین ایران اسالمی ندارد.
او خود را در کنار یک تابلوی تبلیغاتی قرار داده که بر 
روی آن نوشته »زیبایی تان را به رخ بکشید« یک صندلی 
برای این کار در بیلبورد تعبیه شده و قرار بر این بوده این 
بانو در روز چند س��اعت را بر روی این صندلی بنشیند و 
جلب توجه کند و احیاناً برای آن س��الن زیبایی مش��تری 
ج��ذب کند. و اما جالبی این ماجرا در این اس��ت که پس 
از آن که بیلبورد جمع آوری شد و از آن بانو خواسته شد 
ک��ه از روی صندلی پایی��ن بیاید، مدعیان حقوق زن وارد 
گود ش��ده و ندا سر دادند که حقوق و آزادی زن به خاطر 

ممنوعیت اجرای تبلیغ ضایع شده است!
آیا درک این مس��ئله که فرهنگ ایرانی اسالمی برای 
زنان ارزش و احترام زیادی قائل اس��ت، دشوار است؟ آیا 
زنانی که در کش��ورهای غربی دس��ت ب��ه تبلیغات حتی 
متس��هجن می زنند و خود را ب��رای تبلیغ آن کاال عرضه 
م��ی کنند، جایگاه و منزلت دارند یا بانوان ایرانی؟! زن در 
فرهنگ غربی یک کاال است که باید از آن برای رسیدن به 

اهداف بهره برد، آیا در ایران نیز چنین است؟
بیلب��ورد تبلیغات��ی در بابل دو هدف اصلی را نش��انه 
رفته بود، نخست کسب شهرت برای آن آرایشگاه یا سالن 
زیبایی که به نظر می رسد با بازتاب های گسترده این خبر 
به هدف رس��یده باشد و س��پس که موضوع مهمی است، 
س��نجش افکار عمومی و بازتاب چنین رفتاری در جامعه 
نسبت به اینگونه تبلیغاتی بود که به این مسئله هم دست 
یافت. هر چند امکان دارد که اتفاقاتی مشابهی در را باشد 
و ش��بیه بیلبورد بابل ساخته شود که که اگر اینگونه باشد 

سکانس های یک سریال دنباله دار خواهد بود.
به هر حال برای برچیدن چنین اتفاقاتی باید حساسیت 
مردم را افزایش داد تا نسبت به اینگونه اقدامات بی تفاوت 
نباشند و سعی کنند تا هنجارهای جامعه را رعایت کرده و 

آنها را ارزش بدانند.  اتاق خبر 24
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رحمانی فضلی:

 رهبر انقالب بر حل فوری
مشکالت سیل زدگان تاکید دارند

3

امیرآبادی فراهانی:

 دولت بخش عمده ای
از مصوبات مجلس را اجرا نمی کند 

3

مائده ش�یرپور  هنوز از شوک وعده های   محقق نش��ده ای چون چرخیدن سانتریفیوژ دست ب�ه نقد
در کنار چرخ زندگی مردم خالص نشده ایم، هنوز تورم چندرقمی 
و دورقمی ش��دن نرخ ه��ا حتی در مورد پیاز، گوش��ت، مرغ و... را 
هضم نکرده ایم، هنوز از ش��وک دونرخی شدن بنزین رها نشده ایم 
ک��ه مدافعان برجام با همان فرمول »اگر تصویب نکنیم معیش��ت 
مردم را چه کس��ی جواب می دهد« ش��روع به فشار برای تصویب 
پالرمو و س��ی.اف.تی و مفاد اف.ای.ت��ی.اف کرده  اند و انگار نه انگار 
ک��ه تدبیر و امی��دی که به آن دلخوش کرده ان��د به جای برطرف 
کردن فقر مطلق سیاست هایی به کار گرفته که نتیجه آن افزایش 
این طیف است!! انگار نه انگار که همین ها روزی وعده دادند که با 

برجام می شود همه چیز، حتی آلودگی هوا را درست کرد و مردم 
را به خیابان ها کشیدند تا با توهم یکسان شدن نرخ ریال و دالر با 

آهنگ خوش خیالی شان حرکات موزون انجام دهند!
مدافع��ان برجام با خدش��ه دار کردن اعتم��اد مردم به دولت 
کاری کردند که امروز مردم با ش��نیدن ن��ام تدبیر و امید، ناامید 
می ش��وند و از سیب زمینی فروش تا بازاری را نسبت به مسئوالن 
دولتی بدبین کرده اند، مدافعان برجام همین امروز هم پاسخگوی 
گل گاری ای که در زندگی مردم داشتند، نیستند و خودشان را از 
پاسخگویی به مردم تا حدی کنار کشیده  اند که با وقاحت مجددا 
برای رای به کنوانس��یون مشکوک سینه سپر می کنند و آلزایمر 

خودخواسته گرفته اند.

س��خنگوی جدی��د ق��وه قضایی��ه در اولین  نشس��ت خبری خود در پاس��خ به س��والی سخن����گو
درباره اجرای قانون رس��یدگی به اموال مس��ئوالن گفت: ریاست 
قبلی قوه  قضاییه معتقد ب��ود قانون ابهام دارد و باید ابهامات آن 
برطرف شود اما رئیس جدید قوه قضاییه معتقد است که به رغم 
وجود ابهامات، قانون باید اجرا ش��ود؛ ل��ذا مقدمات اجرای قانون 
فراه��م ش��د و در همین مدت ک��ه بیش از یک ماه اس��ت، این 
موضوع در دس��تور کار قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن تدوین 
ش��ده و ان ش��اء اهلل بزودی با ابالغ آیین نامه اجرای��ی این قانون، 
اجرای آن آغاز ش��ود؛ البته به موازات آن موضوع رفع ابهام قانون 

دنبال خواهد شد.
غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برنامه 
رئی��س قوه قضاییه برای جذب فارغ التحصیالن حقوق چیس��ت؟ 
گف��ت: جذب قض��ات و کارمندان، تابع قانون اس��ت و به موجب 

احکام مندرج در برنامه شش��م مجوز داریم که ساالنه ۸۰۰ قاضی 
و دو هزار و ۴۰۰ کارمند برای دستگاه قضا جذب کنیم و در این 
چارچ��وب می توانیم رفتار کنیم و امس��ال هم جذب ۸۰۰ قاضی 
جدید انجام می شود. وی در ارتباط با جذب کارمندان گفت: سال 
گذش��ته آزمون برگزار کردیم اما از ناحیه سازمان برنامه ، بودجه 
الزم ب��رای جذب اختصاص نیافت و نتوانس��تیم تعداد دو هزار و 
۴۰۰ نف��ر را بکار بگیریم. وی در پاس��خ به س��والی درباره اینکه 
تبصره ماده 1۰۰ قانون شهرداری ناکارامد است؟ گفت: کمیسیون 
ماده 1۰۰ شهرداری یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی 
این است که حتما این قانون نیازمند اصالح است اما بدلیل لوایح 

قضایی نیز قوه قضاییه نمی تواند پیشنهاد اصالح بدهد.
وی افزود: ما بارها این موضوع را منتقل کردیم که این قانون 
نیاز به اصالح دارد البته دیوان عدالت هم این موضوع را به وزارت 

کشور و شهرداری ها منتقل کرده است.

سیاست روز روی دیگر تحریم های نفتی را بررسی می کند؛

عدو شود سبب خیر
قماربازی بی نتیجه ترامپ بر سر نفت ایران 

صفحه 5 و 7

غارتگرانی که پشت چهره حفتر در لیبی پنهان شده اند
چشم طمع امارات و فرانسه به سرزمین عمر مختار 

مدیرکل اطالعات استان ایالم گفت: سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در ایالم از ورود عناصر تروریستی  به ایران جلوگیری کردند.

مدیرکل اطالعات اس��تان ایالم به تش��ریح اقدامات اداره کل 
اطالعات اس��تان ای��الم پرداخت و اظهار داش��ت: رص��د فعالیت 
سرویس های اطالعاتی کشورهای معاند و شناسایی عناصر وابسته 
به این سرویس ها، شناسایی عناصر وابسته به جریان بعثی تکفیری 
داعش در عراق و مقابله جدی با ورود عناصر تروریس��ت جریانات 

تکفیری در اولویت کاری این اداره کل در استان ایالم است.
وی شناس��ایی کانون ه��ا و افراد وابس��ته به جریان��ات معاند و 
گروهک های ضد انقالب و مقابله با فعالیت و اقدامات خرابکارنه این 
جریان��ات و برخورد با برخی عوامل و توجیه و هدایت افراد ناآگاه را 
ک��ه از ُطرق مختلف )فضای مجازی و حقیقی( به آنها وصل ش��ده 
بودند، اقدام بعدی اداره متبوعه خود دانست و گفت: مقابله با قاچاق 
سالح، احشام، کاال و مواد مخدر، برقراری امنیت در پایانه و بازارچه 
مرزی مهران، برق��راری امنیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین 
حس��ینی)ع(، مقابله ب��ا ورود و خروج غیرقانونی از م��رز  از جمله 
اقدامات اداره کل در مرزهای استان با کشور عراق در سال گذشته با 
همکاری اعضای جامعه اطالعاتی و شورای تأمین استان بوده است.

وی تصری��ح کرد: مقابله جدی با رش��د نِحله ه��ا و جریانات 
انحرافی نوظهور از اقداماتی اس��ت که در سال گذشته در دستور 
کار اداره کل اطالع��ات اس��تان قرار داش��ته و اقدامات مقابله ای 
متع��ددی در این راس��تا ص��ورت گرفته و به منظ��ور تنویر افکار 
عمومی ای��ن اداره کل اق��دام به برگزاری کارگاه های آموزش��ی 

مختلفی در سطح استان و شهرستان ها کرده است.

وی اف��زود: در حوزه اقتصادی اقدام��ات دامنه داری از جمله 
انجام کیس های متعدد مبارزه با مفاس��د اقتصادی، قاچاق کاال، 
ارز و ضربه به باندهای قاچاق احشام، قاچاق سالح و مهمات، آرد، 

سوخت، دارو، فوالد و کود شیمیایی  انجام گرفته است.
وی اف��زود: کیس های متعددی در حوزه مقابله با ارتش��اء و 
کارچاق کنی، پولش��ویی و فرار مالیاتی توسط اداره کل اطالعات 
اس��تان ایالم با دس��تور قضائی و یا در مواردی با همکاری سایر 

اعضای جامعه اطالعاتی استان ایالم انجام گرفته است.
مدیرکل اطالعات اس��تان ای��الم افزود: ممانع��ت از واگذاری 
غیرمجاز و غیرقانونی اراضی ملی و کش��اورزی و زمین خواری، به 
اف��راد فاقد صالحیت نی��ز از جمله اقدامات س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( در سال گذشته بوده است. وزارت اطالعات به عنوان نهاد 
برآمده از متن انقالب نقش مهم و بی بدیلی در مقابله با تهدیدات 
امنیت��ی و اطالعاتی روزاف��زون و همه جانبه دش��من طی دوران 
ش��کل گیری تا کنون ایفا کرده اس��ت. یک��ی از وظایف و اقدامات 
وزارت اطالعات به عنوان دس��تگاه اصلی و مادر اطالعات در کشور 
طی سال های اخیر نقش مهم و حیاتی ایجاد همگرایی و هم افزایی 

دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی بوده است.
وی اظه��ار داش��ت: اقدام��ات صیانتی و توجیه��ی الزم در 
دس��تگاه های مختلف اجرایی با استفاده از پتانسیل دستگاه های 
نظارتی از جمله س��ازمان بازرس��ی، دیوان محاس��بات، سازمان 
برنامه و بودجه با هدف کاهش مش��کالت و معضالت اقتصادی و 
همچنین تحقق اهداف توس��عه، تولید و اشتغال پایدار در استان 

از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.  تسنیم

سخنگوی دستگاه قضا:

رئیسی»ازکجاآوردهاید«را
اجرامیکند

اهمال مدیران در تشدید خسارات سیل محرز است

وابط ایران و عربستان  اتفاق مثبتی در ر
نخواهد افتاد

س��خنگوی اس��بق وزارت امور خارجه و سفیر پیشین 
ایران در ایتالیا مهم ترین تحوالت آینده در عرصه بین الملل 

را در گفت وگو با شفقنا بررسی کرد.
سید محمد علی حس��ینی معتقد است که اتفاق مثبتی 
در روابط دوجانبه ایران و عربستان نخواهد افتاد. ایران همواره 
رفتاری مبتنی بر حکمت و دوراندیشی در قبال عربستان داشته 
و در ارائه طرح های مختلف همکاری و همگرایی بین کشورهای 

منطقه در زمینه های مختلف پیش قدم بوده است.
ویس درباره آینده برجام نیز گفت؛ جائی برای امیدواری 
به برجام در آینده نیس��ت. س��خنگوی اسبق وزارت خارجه 
به اقدام آمریکا علیه س��پاه اشاره کرد و گفت؛ قرار دادن نام 

سپاه در لیست گروه های تروریستی قابل پیش بینی بود.
وی درباره وضعیت الیحه پالرمو اظهار داش��ت؛ پالرمو در 
حال حاضر در مجمع تش��خیص مصلحت توس��ط مسئوالن 
و کارشناس��ان ذیربط تحت مطالعه اس��ت تا ابعاد مختلف و 
پیامدهای رد یا تصویب آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
لذا بهتر است از هرگونه گمانه زنی در باره آن پرهیز کنیم. 

یستی  به ایران ور جلوگیری سربازان گمنام امام زمان)عج( در ایالم از ورود عناصر تر


