
متهم درجایگاه شاکی
گمانه زنی ها 

درباره اهداف سفر 
احتمالی الکاظمی 

به ایران

مقاومت 
تنها پرچم بر 

افراشته

ناتوانی در اتخاذ 
راهبرد توسعه 

اشتغالزا در برنامه 
های توسعه کشور!؟
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»چالش قانون« گزارشهای 
مرکز پژوهشهای مجلس 

شورای اسالمی را معرفی، نقد 
و بررسی )68( می کند

فلسطینی ها، لبنانی ها و عراقی ها 
بر مقابله با طراحی های بی ثبات ساز 

آمریکا تاکید کردند

صفحه 5

صفحه 3

روحانی:

ماسک زدن از 15 تیر الزامی می شود

ای��ن روزه��ا پ��س از تصویب پی��ش نویس 
قطعنامه سه کشور اروپایی در شورای حکام 
که در واقع موضع اتحادیه اروپا محسوب می 
ش��ود، خروج از پروتکل الحاقی مطرح شده 
است. البته در این مقوله باید ببینیم پروتکل 
الحاقی چیس��ت و چه الزامات��ی و ملزوماتی 
دارد. ابتدا به این موضوع اشاره می کنیم که 
پروتکل الحاقی برای نخس��تین بار از سوی 
ایران، در دول��ت اصالحات و البته داوطلبانه 
امض��اء و اجرا ش��د و همچنان ال��زام قانونی 
ب��رای جمهوری اس��المی ایران ن��دارد، چرا 
که باید در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب، 
در ش��ورای نگهبان تأیید و سپس برای اجرا 
به دولت ابالغ ش��ود. در مهرماه 1382 و در 
جریان حضور همزم��ان وزرای امور خارجه 
سه گشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، 
تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی دکتر 
حس��ن روحانی که در آن زمان دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بود تصمیم گرفت داوطلبانه 

پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
پس از آن در مذاکرات ایران و 1+5 در دولت 
کنونی نیز پروتکل الحاقی بار دیگر داوطلبانه 
امضاء و اجرا شد که منطق چنین تصمیمی 
هم اعتماد سازی برای طرف های غربی بود.

اما همانگون��ه که همگان میدانن��د، اعتماد 
س��ازی و همکاری های ایران با آژانس بین 
الملل��ی انژی اتمی، اروپا و آمریکا قابل قبول 
نب��ود و پ��س از اقدامات ایران چه در س��ال 
82 و چ��ه اکنون پرونده ایران در س��ال 82 
به ش��ورای امنیت فرستاده شد و اکنون نیز 
پس از امضای توافق هس��ته ای پیش نویس

گزینه خروج از پروتکل الحاقی
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (شماره 99-8/6/1)
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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نگاهی به نامه موسوی خوئینی ها و برنامه های انتخاباتی اصالح طلبان

حسرت 
سازی برای 
جیب های 

زیر خط فقر
صفحه 7

سیاست روز تبعات تبلیغات الکچری در 
صدا و سیما را بررسی میکند؛


