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اخبار
رهبر انقالب درگذشت خواهر دبیرکل
حزباهلل لبنان را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت
همش��یره حجةاالسالم والمسلمین سید حسن
نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اس�لامی به این ش��رح
است:جناب مستطاب حجةاالسالم و المسلمین
آقای حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه،درگذشت
مکرم��ه را ب��ه جنابعال��ی و دیگر
همش��یرهی ّ
بازماندگان ایش��ان تسلیت میگویم و رحمت و
غفران الهی را برای وی مسألت مینمایم.
هر دو ساعت یک مادر و
 6نوزاد یمنی میمیرند

یونیسف در گزارشی ضمن هشدار درباره اوضاع
غیرنظامیان در یمن گفت که هر دو س��اعت
یک مادر و  6نوزاد یمنی جان خود را از دس��ت
م��ی دهند .به گزارش فارس ،در اولین جزوه از
چهار جزوه «یونیسف» درباره زایمان و مادران
در ی��ک منطقه جنگی آمده اس��ت که هر دو
س��اعت یک مادر و نوزاد تازه متولد ش��ده وی
در «یمن» جان خود را از دس��ت میدهند.بنا
به گزارش پایگاه اطالعرسانی «یونیسف» ،در
این گزارش آمده اس��ت که بیش از چهار سال
درگیریهای مسلحانه در یمن ،اوضاع زنان و
نوزادان تازه متولد شده در این کشور را که پیش
از این نیز جزء فقیرترین کشورهای غرب آسیا
بودهاند ،بدتر کرده است .یونیسف تصریح کرد
که درگیریها در یمن ،حق زندگی را از کودکان
این کشور ربوده است و یکی از پیامدهای جنگ
در یمن ،حمله آشکار به مادران یمنی است.
مدیرعامل فراری
بانک سرمایه دستگیر شد

مدیرعامل اس��بق بانک س��رمایه ک��ه در حین
تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا گریخته بود
هفته گذشته توسط پلیس اینترپل دستگیر شد.
به گ��زارش میزان ،متهم علیرضا حیدرآبادیپور
مدیرعامل پیش��ین بانک س��رمایه که در حین
تحقیقات از کشور متواری شده و به اسپانیا رفته
بود ،هفته گذشته توسط پلیس اینترپل شناسایی
و دستگیر شد .قهرمانی نماینده دادستان تهران
در هفتمین جلس��ه دادگاه رسیدگی به اتهامات
متهمان بانک س��رمایه این خبر را اعالم کرد و
گف��ت« :آقای حیدرآبادیپ��ور مدیرعامل بانک
س��رمایه که قبل از مدیریت آقای خانی در این
س��مت بودهاند که در حین تحقیق��ات از وی از
کش��ور متواری و به اس��پانیا گریخته بود ،هفته
گذشته توس��ط پلیس اینترپل دس��تگیر شد و
تش��ریفات قانونی جهت اعاده وی هماکنون در
جریان اس��ت» .علیرضا حیدرآبادیپور یکی از
افرادی اس��ت که پرونده اتهامی وی در جریان
رسیدگی به اتهامات پرونده هادی رضوی و دیگر
متهمان بانک سرمایه در جریان است .بر اساس
کیفرخواست صادره اتهام این فرد دایر بر مشارکت
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق
مشارکت در خیانت در امانت است.
نشر اکاذیب علیه فرماندهان سپاه
تاکتیک نخنما شدهای است

سخنگوی سپاه هدف دشمن از طرح شایعات
و ادعاهای کذب علیه فرماندهان سپاه را انتقام
از محبوبی��ت روز اف��زون و معن��ادار این نهاد
مردمی دانس��ت.به گزارش «عصر ایرانیان»
به نقل از س��پاهنیوز ،سردار رمضان شریف در
پاسخ به سوالی پیرامون چرایی تالش دشمن
در افزایش ش��ایعات و انتشار اخبار کذب علیه
فرماندهان و مسئولین این نهاد در هفتههای
اخیر ،اظهار داش��ت :پس از اقدام کینه توزانه
و مغایر با قوانین بی��ن المللی آمریکاییها در
قرار دادن نام س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
در فهرست سازمانهای تروریستی که تالشی
نامتعارف و خباثت آمیز به شمار میرفت ،شاهد
واکنشهای گسترده بین المللی و انتقاد اغلب
رسانهها ،کارشناسان و کشورها از این تصمیم
شیطانی بودیم .وی در معرفی سپاه به عنوان
سازمان تروریستی را خطایی راهبردی توصیف
و با اش��اره به اقدام قابل تحسین آنی دولت و
مجلس شورای اسالمی در تروریست خواندن
نیروهای آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام و
تمام نیروهای وابسته به آن در منطقه خاطرنشان
کرد :دشمنان برای تأثیرگذاری بر روند حمایت
و همراهی شگفت انگیز افکار عمومی داخلی
و خارجی از سپاه پاس��داران انقالب اسالمی،
به تاکتیک نخ نما ش��دهای متوسل و در صدد
برآمدند با بهره گیری از رس��انههای وابسته و
شبکههای اجتماعی تبهکار پس از تغییرات و
تحوالت اخیر در سطح فرماندهی سپاه و برخی
دیگر از فرماندهان ،به شایعه پراکنی پیرامون
سرداران و مس��ئولین و بعض ًا خانواده آنان در
سپاه بپردازند.

ذوقزدگیها از سفر واسطههای آمریکا ناشی از نادیدهگرفتن تجربه تلخ برجام است
دبیرکل جمعیت رهپویان گفت :متأس��فانه
ش��اهد این هس��تیم که برخی مقامات در
دولت و رسانههای حامی آنها از سفر مقامات
ژاپن و آلمان ذوق زده ش��دهاند و بیصبرانه
در انتظار این سفرها برای میانجیگری بین
ایران و آمریکا هستند .حجتاالسالم بهزاد
زارع در گفتوگو با فارس با اش��اره به سفر
نخس��توزیر ژاپن و وزی��ر خارجه آلمان به
تهران گفت :متأس��فانه شاهد این هستیم

ک��ه برخی مقامات در دولت و رس��انههای
حامی آنها از این س��فرها ذوق زده شدهاند
و بیصبرانه در انتظار س��فر مقامات ژاپن و
آلمان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا
هستند .وی با بیان اینکه این رفتار ،عالوه بر
اینکه خالف اصول سیاست خارجی ماست،
خالف عقل و منطق است ،افزود :سیاست
خارجی ما ،مبتنی بر  ۳اصل عزت ،حکمت،
و مصلحت اس��ت و چنین واکنشی مغایر با

این اصول اس��ت .همچنین خالف عقل و
منطق است چراکه مفهوم این رفتار ،نادیده
گرفتن تجارب خود این آقایان است .دبیرکل
جمعیت رهپویان ،تجربه برجام را مورد اشاره
قرار داد و اظهار داش��ت :دستگاه دیپلماسی
که در فرآیند بینتیجه برجام ،آزموده را دوباره
آزمودند ،چه نتیجهای بهدست آوردهاند؟ آیا
نباید این دوستان ،حداقل به محصول تجربه
خودش��ان اکتفا کنند؟ زارع ب��ا بیان اینکه

آمری��کا به دنبال تعامل با ما نیس��ت ،بلکه
به دنبال نابودی ایران اس��ت ،تصریح کرد:
آمریکاییها جز به تسلیم محض ملّت ایران،
رضایت نخواهند داد .مضاف ًا اینکه روزگاری
ما تس��لیم محض هم بودیم اما آنها قانع
نش��دند .وی در همین زمینه ،دوران قبل از
انقالب را مورد اشاره قرار داد و گفت :در آن
دوران ،با اینکه همه کشور دربست در دست
آمری��کا و انگلیس بود ،ا ّما مگر آنها راضی

باید با تالش جهادی فاصله میان حرف
با عمل را کاهش داد

میشدند؟! ف ّعال سیاسی اصولگرا ،با اشاره
به سابقه حضور هزاران مستشار آمریکایی
در ایران ،خاطرنش��ان کرد :این مستشاران،
حق��وق و فوق حقوق از دول��ت وقت ایران
دریافت میکردند.

از هدایت فتنه  88تا خصمانهترین مواضع علیه ملت ایران؛

النه روباه پیرمأمن توطئه برای براندازی

گروه سیاس�ی :النه روباه پیر در تهران که از دیرباز محلی
برای توطئههای مختلف علیه ملت ایران بوده است ،حاال
نیز با لطایفالحیل جدید و برگزاری افطاریهای مشکوک
و پارتیهای مختلط قصد دارد تا به اهداف شوم خود دست
یابد .این بار جش��ن تولد  93ساله شدن ملکه الیزابت دوم
به عنوان سمبل استعمار بهانهای شده است تا انگلیسیها
دوباره مراس��می را برخالف اصول و قوانین کش��ور ایران
برگزار کند ،البته آن هم از جیب مردم ایران ،چراکه با خروج
شرکتهای انگلیسی از کشور به تبعیت از تحریمهای جدید
آمریکا حاال مهمانان باید هزینه این مراس��م استعماری را
پرداخت کنند .این جشن هم به نوعی سازماندهی و جذب
تیمهای جدید برای ایجاد توطئههای تازه است تا بریتانیا باز
هم بیشتر به این مرز و بوم آسیب بزند.
س�فارتخانه انگلی�س از جریانه�ای بران�داز حمایت

میکند

حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر ،عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس با انتقاد از برگزاری پارتی مختلط در س��فارتخانه
انگلس��تان ،گفت :س��فارتخانهها مجاز هستند یک سری
برنامههای خود شامل روزهای ملی و مذهبی را در محل
س��فارتخانه برگزار کنند اما این اقدامات باید در چارچوب
قوانین و مقررات کشور پذیرنده انجام شود .وی با بیان اینکه
نباید مراسمات سفارتخانههای خارجی به گونهای باشد که
به معنای تعارض با امور داخلی کشور پذیرنده باشد ،افزود:
متأسفانه س��فارتخانهها تبدیل به مرکزی کام ً
ال سیاسی
ش��دهاند که رویکرد آنان مداخله در امور داخلی جمهوری
اسالمی است .عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس اظهار
داشت :س��فارتخانه انگلیس از جریانهای برانداز حمایت
کرده و با اپوزیسیون ارتباط برقرار میکند که این امر ناشی
از ضعف دیپلماس��ی خارجی ماست که نسبت به این امور
نه تنها برخورد جدی ندارد بلکه س��عی در الپوشانی کرده
و بیتفاوت عبور میکند .نماینده مردم مش��هد در مجلس
افزود :موضعگیری ضعیف وزارت امور خارجه موجب جری

و بیپروا شدن سفارتخانهها در انجام اقدامات ساختارشکنانه
خود شده است .پژمانفر با بیان اینکه سفارت انگلستان بارها
دچار چنین تخلفاتی ش��ده است و این اقدامات در راستای
ارتباط با الیههای اپوزیسیون و سازماندهی آنها بوده است،
گفت :در جریان فتنه  ۸۸سفارت انگلستان حضور و نقش
مهمی داشت.

محفل گناه و معصیت بود شرکت کردند هشدار میدهم در
چنین مراسمی شرکت نکنند .عضو کمیسیون امنیت ملی با
بیان اینکه بیشترین توطئه علیه جمهوری اسالمی به ویژه
در زمان فتنه  ۸۸از سوی سفارت انگلیس هدایت میشد،
افزود :خصمانهترین مواضع علیه ملت ایران را همواره بعد
از رژیم صهیونیستی و آمریکا دولت خبیث انگلیس داشته
است.

جواد کریمی قدوسی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی با اشاره به برخی اخبار منتشره مبنی بر اینکه سفارت
انگلیس در تهران قصد دارد هفته آینده به مناس��بت تولد
ملکه انگلیس جش��نی برپا کند و از تعدادی از مس��ئوالن
ایرانی و س��لبریتیها در این جش��ن دعوت به عمل آورد
اظهار داشت :بنده به عنوان عضوی از خانه ملت که از این
اقدام مطلع هس��تم به ویژه به همکارانم که یک بار فریب
نظر کارشناس��ان وزارت خارجه را خوردند و در محفلی که

س��ید محمدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره اقدام
اخیر س��فارت انگلیس در تهران مبنی بر ارسال ایمیل به
شرکتهای ایرانی برای مشارکت آنها در جشن تولد ملکه
گفت :اقدامات مش��ابه و مداخلهگریها و اقدامات سخیف
سفارتخانههای کشورهای اروپایی در تهران بارها صورت
گرفته است .وی افزود :متأسفانه سفارتخانههای اروپایی در
کشور به جای مراودات سیاسی و توسعه روابط همهجانبه

بیش�ترین توطئه در فتنه  ۸۸از سوی سفارت انگلیس

هدایت میشد

انگلیسیها بخشی از پازل غرب علیه تهران هستند


و حل مشکالت فیمابین و مقابله با تحریمهای ظالمانه
آمریکا و انجام تعهدات آنها در قبال جمهوری اس�لامی
با هزینه و اعتبار جمهوری اس�لامی و با استفاده از منابع
شرکتهای ایرانی برای جشن تولد ملکه انگلیس کمک
جمعآوری میکنند .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس تصریح کرد :این اقدام س��فارت انگلیس
در تهران حرکتی س��خیف در س��طح دیپلماسی تهران و
لندن محسوب میش��ود .نقوی حسینی خاطرنشان کرد:
انگلیسیها باید توضیح دهند چطور به خود اجازه میدهند
در ش��رایطی که جمهوری اس�لامی ایران در شدیدترین
تحریمهای ظالمانه قرار دارد و انگلیس��یها هم بخشی از
پازل غرب علیه تهران هس��تند از شرکتهای ایرانی که
در این تحریمها متضرر شدهاند برای برگزاری جشن تولد
ملکه انگلیس کمک جمعآوری کند .وی گفت :وزارت امور
خارجه باید عکسالعمل جدی و قاطعانه نسبت به ایمیل
سفارت انگلیس در تهران به شرکتهای ایرانی و مداخله
آنها در امورات داخلی جمهوری اسالمی اتخاذ کند.

درخواس�ت الریجانی از کمیس�یون امنیت ملی درباره

پارتی مختلط سفارت انگلیس

در جلس��ه علنی روز دوشنبه مجلس ش��ورای اسالمی و در
جریان بررسی الیحه موافقتنامه همکاری بین گمرک ایران
و ویتنام ،علیرضا سلیمی با اشاره به برگزاری پارتی مختلط در
سفارت انگلیس اظهار داشت :در کشور ما سفارتخانهای پارتی
مختلط برگزار میکند و هنرمندنماها شرکت میکنند و در ماه
مبارک رمضان مشروب سرو میشود؛ جای تعجب دارد .وی
با بیان اینکه دولت انگلیس از هر ابزاری برای برخی مسائل
استفاده میکند ،گفت :این سفارتخانه یک روز مراسم افطاری
میگیرد و روز دیگر پارتی مختلط برگزار میکند .سلیمی از
رئیس مجلس خواس��ت به وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد
در این خصوص تذکر دهد تا جلوی هنجارشکنیها گرفته
شود .در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی از
کمیسیون امنیت ملی خواست این موضوع را پیگیری کند.

الوروف:آینده برجام به اقدام عملی اروپا بستگی دارد

وزیر امور خارجه روس��یه گف��ت :برخورد آمریکا با ای��ران بهمنزله وادارکردن
کش��ورهای جهان به عدم اجرای قطعنامه شورای امنیت در حمایت از توافق
هس��تهای اس��ت و اکنون دورنمای حفظ برجام به اقدام کش��ورهای اروپایی
بس��تگی دارد .به گزارش تسنیم به نقل از «نووس��تی» ،سرگئی الوروف در
نشست علمی-کارشناسی بینالمللی «مطالعات پریماکوف» ،اقدامات آمریکا
در برخورد با ایران را محکوم کرده و یادآور شد ،در این رابطه آنچه مشخص
اس��ت ،تالش برای وادار کردن کش��ورهای جهان برای عدم اجرای قطعنامه
شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)،
در جهت منافع طرفی اس��ت که از این توافقنامه بینالمللی خارج شده است.
الوروف توضی��ح داد« :محدودیتهایی در نظر گرفته ش��ده ب��رای ایران در
زمینه تولید اورانیوم کم غنی ش��ده و آب س��نگین ،همراه با توافقات صورت
گرفته در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که مقامات تهران
ای��ن تعهدات را انجام میدهند و م��ازاد این محدودیت را در خارج از ایران به

فروش میرسانند و این روند طی چند سال اخیر اتفاق میافتاده .حال اکنون
ایاالتمتحده که بهطور یکجانبه از برجام خارج شده،همه کشورها را از خرید
این مازاد تولیدات ایران منع کرده اس��ت .احتم��ا ًال عدم صالحیت در اجرای
توافقات ،مالیمترین انتقادی اس��ت که میتوان به این اقدام طرف آمریکایی
وارد ک��رد .برای اینکه آنچه در پیش روی ما در حال رخ دادن اس��ت ،تالش
ب��رای وادار کردن جه��ان به عدم اجرای قطعنامه ش��ورای امنیت ،در جهت
تأمین منافع تنها یک کش��ور است ».وزیر خارجه روسیه همچنین یادآور شد
که تحریمهای یکجانبه و جنگ تجاری آمریکا علیه س��ایر کشورها ،روشی
برای رقابت ناعادالنه اقتصادی است که آشکارا مغایر با قوانین سازمان تجارت
جهانی است .به عقیده وی ،در شرایط کنونی در رابطه با دورنمای حفظ برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) درباره برنامه هستهای ایران ،بسیاری از مسائل به
اقدامات کش��ورهای اروپایی بستگی خواهد داشت .الوروف در این باره گفت:
«در رابطه با دورنمای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باید بگویم که

این مسئله در بسیاری از جهات به گامهای بعدی کشورهای اروپایی بستگی
خواهد داش��ت و در این رابطه من شخص ًا منتظر نتیجه سفر «هایکو ماس»
وزیر امور خارجه آلمان به تهران هستم ».وزیر خارجه روسیه افزود« :متأسفانه
برخی شرکای غربی ما خواستار آن هستند که ایران مرتکب اشتباهی شده و
اقدامی را در خ��ارج از تعهداتش در چارچوب برجام انجام دهد .چنین اقدامی
دست غربیها را در رابطه با عدم اجرای تعهداتشان بازخواهد گذاشت و نتیجه
آن باعث تأس��ف خواهد ش��د».الوروف همچنین اعالم کرد که روسیه انعقاد
پیمان��ی درباره عدم تعارض بین ایران و کش��ورهای عرب��ی را اقدامی مثبت
ارزیابی میکند .وی گفت« :ضمن اینکه اخیراً «محمدجواد ظریف» وزیر امور
خارجه ایران پیش��نهاد انعقاد «پیمان عدم تعرض» بین جمهوری اسالمی و
کشورهای عضو شورای همکاریهای خلیج فارس را مطرح کرده و ما از این
ابتکارعمل استقبال کرده و چنین اقدامی را برای تقویت صلح در منطقه بسیار
مفید میدانیم».

سعید جلیلی:

کارنامه انگلیس مملو از استبداد و پشتیبانی از دشمنان ملت ایران است

نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی
گف��ت :دولتهای حاکم بر انگلس��تان همواره در مقام
رؤیای��ی با ملت ایران بودهان��د .کارنامه آنها حمایت از
استبداد ،تشویق به شکنجه و اختناق ،استفاده از کودتا

و پش��تیبانی از دش��منان ملت ایران از شاه و صدام تا
ترامپ بوده اس��ت .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعید
جلیلی در تهران در مراس��م افتتاحیه نمایشگاه کارتون
و کاریکاتور «آس��وده باش ،من ملکهام» که به همت
آقای سید مسعود ش��جاعی طباطبایی در محل حوزه
هنری ته��ران برگزار ش��د ،اظهار ک��رد :تاریخ روابط
ایران و انگلیس بهویژه در یک قرن گذش��ته حاکی از
آن اس��ت که دولتهای حاکم بر انگلستان همواره در
مقام رؤیایی با ملت ایران بودهاند .کارنامه آنها حمایت از
استبداد ،تشویق به شکنجه و اختناق ،استفاده از کودتا
و پش��تیبانی از دش��منان ملت ایران از شاه و صدام تا

ترامپ بوده اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :بررسی روند
این رؤیایی نشان میدهد قدرت انگلیس رو به افول و
نزول بوده است و قدرت ملت ایران رو به صعود .بهویژه
امروز انگلیسیها شاید در ضعیفترین موقعیت یکصد
سال اخیر خود هستند و ایران به برکت انقالب اسالمی
در مسیر رو به پیشرفت و اقتدار .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با اش��اره به قدرت رس��انهای انگلیس،
تصریح کرد :امروز انگلیس علیرغم بیشترین استفاده از
ابزارهای رسانهای و بنگاههای سخنپراکنی ،کمترین
اقب��ال به دولت انگلیس در ملتهای منطقه و حتی در
خود آن کش��ور وجود دارد و عالوه بر افول چش��مگیر

آن ،شاهد زوال جایگاهش در بین افکار عمومی مردم
منطقه ،اروپا و حتی خود کشور انگلیس هستیم .وی در
انتها افزود :این نشان میدهد انگلیسیها علیرغم ادعای
هوشمندی ،روند حرکتهای آنها غلط ،غیرهوشمندانه
و در مس��یر باطل بوده اس��ت و باطل فرجامی نخواهد
داشت .خوشبختانه امروز ملت ما به خوبی شاهد افول
قدرت دش��منان تاریخی خود است .بنا بر این گزارش،
این نمایش��گاه مش��تمل بر چهل اث��ر از بهترین آثار
کارتونیس��تها و کاریکاتوریستهای ایران با موضوع
خباثتهای انگلی��س در حق ملت ای��ران همزمان با
سالروز تولد ملکه این کشور برگزار گردیده است.

سخنگوی قوه قضائیه :قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای مچگیری نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت :هدف قانون رسیدگی به دارایی مقامات صیانت
از مقامات است؛ این قانون برای مچگیری نیست بلکه میخواهد از سالمت
رفتار کارگزاران جمهوری اس�لامی و از کس��انی که آلودگی اقتصادی پیدا
نکردهاند ،دفاع کند .به گزارش فارس ،غالمحسین اسماعیلی در چهارمین
نشس��ت خبری دس��تگاه قضا اظهار کرد :بر اساس وعدهای که داده بودیم
اعالم تصویب ،ابالغ و اجرایی ش��دن آییننامه مربوط به قانون رس��یدگی
به دارایی مقامات ،مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی است که
ریاست قوه قضائیه بیان کردند وظیفه ما اجرای قانون و همه قوانین است
و معط��ل ماندن هیچ قانونی را نمیپذیریم؛ از قوانینی که معطل مانده بود
اجرای این قانون بود که آییننامه جامع برای این قانون تدوین ،تصویب و
دیروز ابالغ ش��د .سخنگوی قوه قضائیه افزود :انشاءاهلل متن این آییننامه
در اثنای همین جلس��ه در مرکز رس��انه قوه قضائیه ارس��ال خواهد شد که
 4صفحه اس��ت .وی به برخی مختصات این آییننامه اش��اره کرد و گفت:
مقام��ات ماده یک و س��ه و یا ب��ه عبارت دیگر مقامات مس��ؤول در اصل

 ١٤٢قانون اساس��ی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد
باید اموال و داراییهای خود را اعالم کنند که قوه قضائیه بررس��ی کند و
نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مس��ؤوالن مانند
استانداران ،فرمانداران ،نمایندگان مجلس ،و تمام مقامات قضایی و هرکس
عهدهدار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره ،تبدیل
وضعیتها و تغییر س��متها ،اظهار کند .اس��ماعیلی اضافه کرد :سامانهای
ب��رای ثب��ت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده ش��ده و بس��یاری از
مقامات نظامی ،اجرایی ،اعضای ش��ورای شهر ،کالنشهرها ،شهرداران در
آن ثب��ت اطالعات میکنند که هدف این قانون صیانت از مقامات اس��ت؛
این قانون برای مچگیری نیست بلکه میخواهد از سالمت رفتار کارگزاران
جمهوری اس�لامی و از کس��انی که آلودگی اقتصادی پیدا نکردهاند ،دفاع
کند .وی ادامه داد :فلسفه اصلی این قانون ،صیانت است البته با متخلفین
هم ،ساز و کار برخورد پیشبینی شده است و کسی که میخواهد عهدهدار
یکی از این س��متها شود ،قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم

در آغاز دوره و هم در پایان دوره ،اموال و دارایی خود را اعالم کند؛ اگر این
تعهد را نسپرد مقام باالتر نمیتواند او را منصوب کند یا نمیتواند داوطلب
ش��ورای شهر ،نمایندگی مجلس و  ...شود .وی تصریح کرد :این افراد باید
فرمی را پر کنند که متعهد میش��وم اگ��ر رأی آوردم به محض انتخاب به
عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در س��امانهای که
قوه قضائیه طرح کرده ،اعالم کنم .این دس��تاورد بسیار مناسبی برای نظام
اجرایی و قضایی کشور است.
پرون�دهب�رادررئیسجمه�ورب�هدادگاهتجدیدنظ�ررف�ت


اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت برادر رئیس جمهور ،گفت :در دادگاه
ب��دوی ،حکم صادر ش��ده و ب��ه دادگاه تجدیدنظر رفته اس��ت و در نوبت
رس��یدگی است و بخش��ی از این پرونده کماکان در دادس��را مفتوح است.
س��خنگوی در حاشیه این جلس��ه در مورد آخرین وضعیت ،عراقچی اظهار
کرد :این پرونده ایرادات و نواقصی داشته است و به همین دلیل به دادسرا
ارجاع داده شده است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه باید با تالش
جه��ادی فاصله بین حرف و عمل را روز به
روز کمتر کرد ،گفت :گام دوم انقالب اساس ًا
برای تش��کیل تمدن اس�لامی است و این
به دس��ت ما باید محقق ش��ود .به گزارش
فارس ،س��ردار سرلش��کر حس��ین سالمی
اظهار کرد :اص ً
ال انقالب اسالمی وقوع پیدا
کرد تا تحولی بنیادین در عالم و آدم ایجاد
کن��د و واقعیت ها را مبدل به حقیقت کرده
و حقایق��ی منطبق برحق ایج��اد کند.وی
گفت :ما در مسیر گام دوم انقالب اسالمی
براس��اس تدابیر مقام معظم فرماندهی کل
قوا هس��تیم و گام دوم انقالب اساس ًا برای
تشکیل تمدن اسالمی است و این به دست
ما باید محقق ش��ود و آن تمدنی است که
در آن اخالق ،معنویت ،اقتصاد ،سیاس��ت،
هن��ر ،علم و  ...به ش��کل برجس��ته و غلبه
یافته و منطبق بر حقیقت اس�لام ظهور و
بروز پیدا کند.
«مسرور بارزانی» نخستوزیر منطقه
کردستان عراق شد

نمایندگان پارلمان منطقه کردس��تان عراق
ب��ا اکثریت آراء «مس��رور بارزان��ی» را به
عن��وان نخس��توزیر این منطق��ه انتخاب
کردند.به نوش��ته پایگاه خبری کردس��تان
 ،۲۴ای��ن انتخ��اب یک روز پ��س از ادای
سوگند «نیچروان بارزانی» به عنوان رئیس
منطقه کردس��تان عراق صورت میگیرد .با
این حس��اب بار دیگر نخستوزیر و رئیس
منطقه کردستان از حزب دموکرات انتخاب
ش��دند .مس��رور بارزان��ی  ۳۰روز مهل��ت
دارد ت��ا اعضای کابینه خ��ود را به پارلمان
معرفی کند.به گفته «امید خوشناو» رئیس
فراکس��یون ح��زب دموک��رات در پارلمان،
«مس��رور بارزان��ی» پ��س از امضای حکم
خویش از س��وی نیچروان بارزانی ،رایزنی
و گفتوگو با اف��راد و احزاب مختلف برای
تشکیل کابینه را آغاز خواهد کرد.
ماس دست خالی به ایران رفت و
دستخالی هم برگشت

یک ش��بکه خبری آلمان��ی در تحیل ابعاد
س��فر اخیر وزیر امور خارجه آلمان به ایران
نوش��ت که وی چیزی برای عرضه کردن
به ایران نداش��ت و در ع��وض چیزی هم
به دس��ت نیاورد .به گزارش فارس ،شبکه
خب��ری «دویچهول��ه» در بخ��ش دیدگاه
پایگاه اینترنتی خود به بررس��ی س��فر اخیر
«هایکو م��اس» وزیر امور خارجه آلمان به
ای��ران پرداخت.در این مطلب آمده اس��ت
که ماس با دس��ت خالی ب��ه تهران رفت و
با دس��ت خالی هم از این کشور بازگشت؛
س��فر وزیر امور خارجه آلمان به ایران این
موضوع را هم روش��ن ک��رد که نقش اروپا
در غرب آس��یا چندان موثر نیس��ت با این
حال این اقدامات دیپلماتیک همچنان مهم
هس��تند .این شبکه خبری نوشت که ماس
ب��رای رهایی از تحریمه��ای مالی آمریکا،
بیش��تر از کان��ال مالی با ایران موس��وم به
اینس��تکس که مد نظر اروپاییهاست ،کار
دیگری نمی تواند بکند و این در ش��رایطی
است که تاکنون حتی یک تبادل مالی هم
به وس��یله این کانال انجام نش��ده اس��ت.
اروپاییهای با دالیل خوبی از حفظ توافق
هستهای حمایت میکنند اما آنها با تالش
ک��ردن به منظور حفظ توافق بدون آمریکا،
اقدام بیه��ودهای را در پیش گرفتهاند .آنها
نمیتوانند رواب��ط بازرگانی و تبادل کاال با
ایران داشته باش��ند به طور ویژه بانکها و
نیز سرمایهگذاران از پیامدهای اقدام آمریکا
در روابط اقتصادی با ایران نگرانند .شرایط،
با اقدام��ات آمریکا از جمله «جان بولتون»
مشاور امنیت ملی آمریکا پیچیدهتر هم شده
است .اگر آمریکا واقعا می خواهد مذاکرات
بیش��تری ص��ورت گیرد هم��ان چیزی که
هم ترامپ و «مای��ک پامپئو» وزیر خارجه
آمریکا گفتهان��د ،در این صورت چرا چنین
پیشنهادی با فش��ارها و تحریمهای بیشتر
همراه اس��ت؟ در ادامه گزارش دویچه وله
آمده اس��ت که س��وال واقعی اینجاست که
در هر صورت ایران چرا باید هر گونه وعده
جدید آمریکا را بپذیرد ،آنهم در ش��رایطی
که کاخس��فید میخواهد مذاکره قبلی را بار
دیگر به مذاکره بگذارد .همهراههای مذاکره
با وجود حض��ور ناو هواپیماب��ر و نظامی و
اس��کادران بمب افکن در منطق��ه باید باز
باش��ند .هیچکدام از طرفین خواستار جنگ
نیستند .در شرایط موجود سوء برداشت می
تواند به یک فاجعه منجر شود.

