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اخبار
ی خوش
مبارزه با فساد به مذاق برخ 
نیامده است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه
مبارزه با فس��اد در ایام اخیر ،هرچند به مذاق
ی خوش نیامده اما در پیش گرفته ش��ده
برخ 
اس��ت ،گفت :نس��لهای جدید باید با فراز و
نش��یبها که با زحمت فراوان حاصل ش��ده
است ،آشنا شوند .به گزارش فارس ،سرلشکر
محمد باق��ری در اولی��ن همایش حکمرانی
اس�لامی با بیان اینکه آنچ��ه بهعنوان الگو
وج��ود داش��ته ،دوره کوتاه حکوم��ت پیامبر
اک��رم (ص) و دوره کوتاهتر حکومت حضرت
علی (ع) است ،تصریح کرد :بر اساس دیدگاه
حضرت علی (ع) در نهجالبالغه شاخصهای
حکمرانی اس�لامی را میتوان قانونمداری،
پاسخگو بودن ،شفافیت ،کارایی و اثربخشی،
مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت برشمرد
که این مبارزه با فس��اد بحمداهلل در این ایام
اخیر ،هرچند به مذاق برخیها خوش نیاید در
پیش گرفته شده است.
حداد عادل در انتخابات مجلس
یازدهم شرکت نمیکند

عض��و ش��ورای ائتالف نیروه��ای انقالب از
ع��دم کاندیداتوری غالمعل��ی حداد عادل در
انتخاب��ات آتی مجلس خب��ر داد .به گزارش
تس��نیم ،در ش��رایطی که پس از اعالم خبر
ریاس��ت غالمعلی ح��داد عادل بر ش��ورای
ائت�لاف نیروه��ای انقالب بس��یاری وی را
سرلیس��ت گروههای انقالبی برای انتخابات
آت��ی مجلس معرفی کردند ،در روزهای اخیر
گمانهزنیهایی در ارتباط با عدم کاندیداتوری
رئیس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی در
انتخابات اسفندماه ش��نیده شده است .پرویز
سروری عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب
در گفتوگو با تسنیم ،درباره این گمانهزنیها
اظهار داشت :شخص دکتر حداد گفتند که در
انتخابات پیش رو شرکت نمیکنند.
دولت برای « »FATFخودکشی نکند

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
گفت :لوایح  FATFاز جنس برجام و ساخته
و پرداخته اذهان غربیهاست و مشکالت ما
را حل نمیکن��د .جبار کوچکینژاد در گفتگو
ب��ا مهر ،با انتق��اد از اصرار دولتم��ردان برای
تصوی��ب لوایح  ،FATFگف��ت :این دولت
عالقه زیادی به ارتب��اط با غربیها دارد و از
هر فرصتی اس��تفاده میکند تا با آنان ارتباط
برقرار کند .وی با بی��ان اینکه مؤمن از یک
س��وراخ دو بار گزیده نمیش��ود ،متذکر شد:
دولتمردان در زمان امضای برجام هم با ذوق
و شوق بس��یار زیادی جلو رفتند و گفتند که
ب��ا تصویب برجام ،اوضاع کش��ور ُگل و بلبل
میشود و دیگر هیچ مشکلی نخواهیم داشت
و بر این اساس افکار عمومی و حتی مجلس
را ب��رای تصویب آن تحت فش��ار قرار دادند.
وی ب��ا بیان اینکه تصوی��ب لوایح FATF
یک نوع خودکشی اس��ت ،گفت :بهتر است
دولتمردان برای  FATFخودکش��ی نکنند،
از تجربهه��ای گذش��ته درس بگیرن��د و به
ج��ای تأکی��د بر ارتب��اط با غرب ،ب��ه دنبال
اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی باشند
و مش��کالت کشور را با تکیه بر ظرفیتهای
خودمان حل و فصل کنند.
انگ جناحی زدن به قوه قضاییه ،فرار
به جلو از اعترافات احتمالی «زم» است

عضوفراکسیونروحانیتمجلسگفت:زیرسؤال
بردن برخوردهای قوه قضائیه با فساد از سوی
رئیسجمهور به دلیل هراس از برخی مسائل از
جمله موضوع ثبت اموال و داراییها و اعترافات
احتمالی اس��ت ک��ه روحاهلل زم در محاکماتش
خواهد داشت .حجتاالس�لام حسن نوروزی
در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به صحبتهای
رئیسجمهور در جمع مردم یزد گفت:زیر سؤال
بردن اقدامات قوه قضائیه توسط رئیسجمهور
یک نوع فرافکنی و فرار به جلو است .وی افزود:
جناحی دانستن برخوردهای قوه قضائیه با مفاسد
اقتصادی از سوی رئیسجمهور و اینکه میگوید
با کش��اندن چند نفر به دادگاه نمیتوان گفت
که مبارزه با فس��اد اتفاق افتاده و انگ جناحی
و سیاس��یکاری زدن به این برخوردها توسط
قوه قضائیه به این خاطر اس��ت که اگر روحاهلل
زم اعترافاتی در جریان محاکماتش داشته باشد
به آن انگ جناحی بزنند .امروز محبوبیت آقای
رئیسجمهور در میان مردم به کمتر از  10درصد
رسیده و امروز رئیسجمهور دچار یک پارادوکس
شده و دست به فرافکنی میزند .رئیسجمهور
به ج��ای این قبیل اظهارات باید پاس��خگوی
وعدههای انتخاباتی خود درباره ایجاد اشتغال و
رونق تولید باشد.

عصبانیت آقای رئیسجمهور نشان از نوعی دلنگرانی دارد

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی
گف��ت :عصبانی��ت آق��ای رئیسجمه��ور
حین س��خنرانی در جمع مردم یزد ،نشان
از نوع��ی دلنگرانی دارد و او با زیرس��ؤال
ب��ردن اقدامات قوه قضائیه س��عی دارد به
ایجاد فرافکن��ی بپردازد .بی��ژن نوباوه در
توگو ب��ا فارس ،با اش��اره به اظهارات
گف 
دی��روز رئیسجمهور در جم��ع مردم یزد و
اظهارات ام��روز رئیس قوه قضاییه ،اظهار

داش��ت :صحبتهای امروز آقای رئیسی،
نشان از عزم راسخ قوه قضائیه برای مبارزه
با فساد است .البته از قبل پیش بینی شده
بود که ممکن اس��ت ع��دهای با این اقدام
مخال��ف کنند ،چراکه منافعش��ان به خطر
میافتد .وی افزود :زمانی که فساد ریشهدار
باشد ،بسیاری از افراد برای آنکه منافعشان
به خطر میافتد ،امری طبیعی است که در
موضعگیریشان قوه قضائیه را زیر سؤال

ببرند .آنچه که غیرطبیعی به نظر میآمد،
رفت��ار آقای رئیسجمهور ب��ود ،زیرا اگر او
انتقادی به روش مبارزه با فس��اد دارد ،ابتدا
باید اصل ماجرا را تأیید میکرد و س��پس
به انتق��اد از این موضوع بپردازد که چرا به
دیگر پروندهها رس��یدگی نکرده است؛ این
میتوانست روشی معقوالنه باشد .نماینده
دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی
تصری��ح کرد :روش آق��ای روحانی ،روش

غیرمعقوالنه بود که نسبت به مقابله با فساد
ابراز ناراضی و دلنگرانی کرد و با زیرسؤال
بردن این روش میخواهد با فرافکنی ،آن
نوع نگرانی را جبران کن��د .وی ادامه داد:
این نوع رفت��ار نه تنها در ای��ران بلکه در
هیچ نقطهای از جهان پس��ندیده نیست و
همه میدانند که چنین رفتارهای مقابله با
فس��اد عکسالعملهایی دارد و البته مردم
بر این موضوع آگاه هس��تند .نوباوه اظهار

تکمیل پیشنویس قانون جدید
انتخابات در عراق

کرد :امروز مهم ترین دغدغه مردم مقابله
با فس��اد در دس��تگاه های اجرایی و دیگر
دستگاههاس��ت .قطعا مردم می دانند این
عکس العمل رئیسجمهور ناشیانه و به دور
از تعقل و تفکر بود.

دستاورد بزرگ برجام برای ایران از دید رئیس جمهور:

سال آینده میتوانیم خرید و فروش اسلحه کنیم!

گ�روه سیاس�ی :رئیسجمهور که تا پی��ش از این خود را
حقوقدان��ی حام��ی مذاکره عن��وان میک��رد و ماحصل
اصلی دولتش یعنی برجام را خورش��ید تابان و فتحالفتوح
میداند ،حاال دستاورد اصلی برجام را به خرید تسلیحات
نظامی تقلی��ل داد ،آن هم در حالی که کش��ور در تولید
این محصوالت به خودکفایی کامل رسیده است .حسن
روحانی در جریان س��فر به اس��تان کرم��ان با حضور در
ورزشگاه تختی رفس��نجان با اشاره به برجام خاطرنشان
کرد :ما با  ۶کش��ور و قدرت بزرگ برای مصالح جامعه و
کشور خود توافقنامه امضا کردیم .در این میان یک کشور
یعنی آمریکا از این توافق خارج ش��د و عهد و پیمان خود
را زیر پا گذاش��ت .ما میتوانستیم چند کار انجام دهیم و
شیوههای مختلف داشتیم .عدهای میگفتند باید بالفاصله
از این توافق خارج ش��وید .عدهای میگفتند باید در این
تواف��ق بمانید .عدهای هم میگفتن��د راه بینابین انتخاب
کنیم .وی خطاب به مردم کرمان و رفسنجان گفت :ما در
این تجربه دیدیم که این راه بینابین به نفع ما است .بدانید
با ادامه برجام ما س��ال آینده به یک هدف بس��یار بزرگ
سیاس��ی ،امنیتی و نظامی و دفاعی دست پیدا میکنیم و
آن این است که ما سالها است که خرید سالح از طرف

ایران طبق قطعنامه س��ازمان ملل ممنوع است .یعنی ما
نمیتوانیم از یک کشوری اسلحه بخریم .رئیس جمهور
ادامه داد :خرید س�لاح اگر کشور دیگری هم بخواهد از
ایران انجام دهد باز هم ممنوع است .یعنی ما نمیتوانیم
سالح بفروش��یم .طبق این توافق و قطعنامه  ،۲۲۳۱اگر

برجام را نگه داریم س��ال آینده تحریم تسلیحاتی ایران
برداش��ته خواهد شد و به راحتی می توانیم سالح الزم را
خری��د و فروش و به دنیا صادر کنیم .روحانی با تأکید بر
اینکه برداش��ته شدن تحریم تسلیحاتی یکی از آثار مهم
توافق برجام اس��ت ،عنوان کرد :بل��ه امروز می توانیم از

ای��ن توافق خارج ش��ویم اما دیگر ثمری ک��ه در آینده و
س��ال دیگر پیش روی ما اس��ت نخواهد بود .می توانیم
بیرون برویم اما قطعنامههای ش��ورای امنیت علیه ایران
برمیگردد .باید فکر کنیم و ببینیم منافع کش��ور در کجا
است .روحانی افزود :حاال که منافع ما در ماندن است آیا
دیگران دس��ت روی دست بگذراند و به این توافق عمل
نکنن��د؟ و ما یکجانبه عمل کنیم؟ نه .این هم درس��ت
نیست .ما باید برجام را نگه داریم و حفظ کنیم و در عین
حال ما هم آنچه در این توافق قرار گذاش��ته بودیم انجام
دهیم را پله پله کاهش دهیم و کنار بگذاریم .این مسیر،
مسیر درستی بود که انتخاب کردیم .امروز توان هستهای
ما از هر شرایط دیگری بهتر است .زیرا ما تالش و توسعه
پیدا کردیم ،تحقیق کردیم .رئیس جمهور با اشاره به اینکه
رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد ما تنها  ۵سانتریفیوژ
داشتیم و امروز  ۱۵نوع سانتریفیوژ داریم تصریح کرد :پس
م��ا پیش��رفت و حرکت کردیم و ام��روز موانع را از پیش
پای خود برداشتیم .این مسیر ،مسیر تعادل است یعنی ما
ه��م این توافق را حفظ میکنیم هم حقوق مردم را پاس
میداریم و هم در برابر فش��ار دشمن تسلیم نمیشویم.
دشمنان به ما فشار آوردند که ما را بشکنند.

رئیس دستگاه قضا:

حاشیهسازیها نمیتواند روند مبارزه دستگاه قضایی با فساد را متوقف کند

رئی��س قوه قضایی��ه با بیان اینکه مس��ئله
فس��اد برای همه رنجآور شده است ،گفت:
هیچگونه حاشیهسازی نمیتواند روند مبارزه
دس��تگاه قضایی با فس��اد را کند یا متوقف
کند و ما مصممتر از گذش��ته ،این مسیر را
ادامه میدهیم .به گ��زارش گروه اجتماعی
خبرگ��زاری تس��نیم؛ آیتاهلل س��یدابراهیم
رئیسی در جلس��ه شورایعالی قوه قضاییه،
وح��دت در پرتو وجود مق��دس نبی مکرم
اسالم (ص) را وحدتی راهبردی دانست که
جمهوری اسالمی از ابتدا بر آن تأکید کرده
است و تصریح کرد :این وحدت نهتنها بین
شیعه و سنی بلکه بین همه اقوام ،گویشها
و فرهنگه��ا مطرح اس��ت و امروز وحدت
بین همه اقش��ار را امری ضروری میدانیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دش��منان و
استعمارگران همواره در طول تاریخ از تفرقه
میان امت اس�لامی سوءاس��تفاده کردهاند،
ادامه داد :از جمله تالشهای دش��منان در
سالهای اخیر ،ایجاد تفرقه در امت اسالمی و
سوءاستفاده از آن بوده است؛ لذا امروز بیش
و پیش از گذش��ته ،امت اس�لامی ضرورت
وحدت را متوجه اس��ت .رئیسی با اشاره به
تأکیدات مق��ام معظم رهبری درباره تقریب
و نزدیکی بین دولتها و ملتهای مس��لمان،
ای��ن امر را ضرورتی اجتنابناپذیر دانس��ت
و افزود :امروز هرکس دانس��ته یا نادانسته،
خواس��ته یا ناخواس��ته ،وحدت را مخدوش
کند ،در جهت راهبرد دش��من حرکت کرده
اس��ت .رئیس ق��وه قضاییه با اب��راز اینکه

پرچمداری وحدت توسط جمهوری اسالمی
باعث عصبانیت دش��منان شده است ،اظهار
کرد :امروز بسیاری از ملتها و مردم مسلمان
متوجه ضرورت وحدت و ش��ناخت دش��من
ش��دهاند .امیدواریم این انس��جام و وحدت،
روز به روز افزای��ش یابد و ایجاد فرقههای
دستساخته دش��من در جامعه اسالمی به
حاش��یه برود تا امت اس�لامی ب��ا وحدت و
یکپارچگی در جهت اهداف بلند و آرمانهای
خود گام بردارد .رئیس��ی ،مبارزه با فساد را
نکتهای اساسی برای نظام اسالمی دانست
و خاطرنش��ان کرد :مبارزه با فس��اد در ذات
نظ��ام وج��ود دارد و هیچک��س نمیتوان��د
دغدغه مردم ،نظام و کش��ور را داشته باشد
اما دغدغه مبارزه با فس��اد را نداش��ته باشد.

رئیس قوه قضاییه با تذک��ر اینکه مبارزه با
فس��اد یک اصل و ضرورت اس��ت ،تصریح
ک��رد :ام��روز بهبرک��ت خون ش��هیدان و
هدایتهای مقام معظم رهبری ،پرچم مبارزه
با فساد برافراشته شده و یک موضوع کام ً
ال
همگانی اس��ت که مربوط به همه بخشها و
آحاد مردم است؛ هر کس امروز به نام مدیر
به مردم خدمتگزاری میکند باید بداند توقع
مردم از همه دستگاهها ،ادارات و سازمانها،
سالمت نظام اداری و خدمت بدون شائبه و
مبارزه با فس��اد است .رئیس��ی با ابراز اینکه
مسئله فس��اد برای همه رنجآور شده است،
تأکید کرد :دس��تگاه قضا مصمم است این
روند را دنبال کند و هیچگونه حاشیهسازی،
ما را گرفتار نخواهد کرد؛ از مبارزه با فس��اد

باز نخواهد داشت و روند کار دستگاه قضایی
را کند نخواهد کرد؛ ما مصممتر از همیش��ه
بهصورت قاطعانه با فس��اد مبارزه میکنیم
و م��ردم را نی��ز در جری��ان اقدام��ات خود
قرار خواهیم داد زیرا معتقدیم مش��ارکت و
احساس مسئولیت مردم در این زمینه بسیار
مهم اس��ت .رئیس قوه قضایی��ه در بخش
دیگری از س��خنان خود ،ضمن قدردانی از
برگزارکنندگان همایش دادستانهای سراسر
کشور ،اثر این همایش را در اجرای مباحث
آن دانس��ت .رئیس��ی همچنین دستور داد
تغییرات مورد نیاز در قانون مجازات اسالمی
یا آیین دادرسی کیفری ،هرچه سریعتر و با
یک کار انقالبی ،به مجلس شورای اسالمی
اعالم شود.

سفیر بولیوی در تهران:

استراتژی ناآرامسازی ونزوئال با کودتا در بولیوی اجرا شد

سفیر بولیوی در تهران گفت :موارد مشابهی با اقداماتی
ک��ه در ونزوئال با دخالت آمریکا صورت گرفت در حال
رخ دادن است؛ همان استراتژیها و قدمها در حال پیاده
شدن است .این استراتژیها همان روشهای فاشیستی
است که برای از بین بردن دموکراسی صورت میگیرد.
به گزارش تسنیم ،خانم «رومینا گوادالوپه پرز راموس»
س��فیر بولیوی در تهران در نشس��تی خبری که امروز
دوشنبه در محل سفارت این کش��ور برگزار شد درباره
تحوالت اخیر در کش��ورش گفت :بای��د اعالم کنم در
بولیوی کودتایی در حال اجراس��ت که از دیروز ش��دت
گرفته اس��ت .ساعت هشت شب دیشب رئیس جمهور
و معاونش اس��تعفا کردهاند تا اوضاع کشور را آرام کنند.
دلیل این ناآرامیها این اس��ت که حزب مخالف نتیجه
انتخاب��ات اخیر را ک��ه در آن اوو مورال��س به پیروزی
رس��ید قبول نداش��ت و به همین دلیل جنبشهایی را
راهاندازی کردن��د .وی ادامه داد :این جنبشها به مردم
ش��هر و روس��تاها حمله کردند و برخی ادارات دولتی را
بهآتش کشیدند .مردم بومی را تحقیر و برخی را عریان
کردند .با این روشهای فاشیستی اعمالی خشونتآمیز
مرتکب ش��دند ،در مقابل اینها مردمی بودند که بدون
هیچ وابس��تگی به احزاب سیاسی توسط این جنبشها

مورد آزار قرار گرفتند .س��فیر بولی��وی گفت :در برخی
موارد خان��ه وزرا و نمایندگان مجلس آتش زده ش��ده
اس��ت .رئیس س��نا هنگامی که در منزل خود بود خانه
وی را بهآتش کش��یدند .برادر یک��ی از وزرا را گروگان
گرفته تهدید کردند رئیس جمهور و معاونش باید استعفا
کند .وی افزود :تحوالت اخیر توطئهای بود که از پیش
از انتخابات چیده شده بود و تصمیم بر برکناری رئیس
جمهور گرفته بودند .مورالس کسی است که بولیوی را
به کشوری مستقل تبدیل کرده است .در طول  14سال
ریاست جمهوری مورالس بس��یاری از منابع طبیعی را
ملی کرده و این کش��ور پیشرفت بس��یار زیادی داشته
اس��ت .خانم راموس اضافه کرد :ناآرامیهای اخیر یک
اقدام کام ً
ال برنامهریزیش��ده بود و از طرف مردمی که
در خیابانه��ا آمده بودند ،نبوده اس��ت .در مواردی دیده
شده افراد بیگانه در حال رهبری ناآرامیها بودهاند مانند
مواردی که چند وقت پیش در ونزوئال مش��اهده ش��د.
کام ً
ال مش��خص اس��ت که این افراد تعلیم دیده بودند؛
چگونه ممکن اس��ت جوانی که هنوز وارد ارتش نشده
و آموزش ندیده مس��لح باش��د و با مردم روبهرو شود و
جان بس��یاری از هموطنان خود را بگیرد .سفیر بولیوی
گفت :با توجه به اینکه این اقدامات خشونتآمیز دیروز

ش��دت گرفت رئیس جمهور بهدلیل آنکه برای مردم و
امنیت کشور احترام قائل است تصمیم به استعفا گرفت
تا خون بیشتری ریخته نش��ود .وی گفت :طبق قانون
اساس��ی بولیوی پس از استعفای رئیس جمهور ،معاون
وی جایگزین خواهد ش��د اما از آنجا که معاون مورالس
نیز کنارهگیری کرده است رئیس مجلس سنا اوضاع را
در دست خواهد گرفت .با توجه به آنکه حزب مخالف از
ابتدا بهدنبال توطئهچینی بودند بهانههایی آوردند از جمله
اینکه انتخابات باید به دور دوم کشیده شود و انتخابات
جدیدی برگزار شود .حاال رئیس حزب مخالف میگوید
اس��تعفای مورالس را قبول ندارد زیرا روند جانشینی را
قبول ندارد و قصد دارند فرد دیگری را جانش��ین کنند.
باید صبر کرد و دید چه اتفاقی خواهد افتاد اما امیدواریم
روند بر اساس قانون اساسی بهپیش رود .احتمال میرود
کمتر از س��ه م��اه آینده انتخابات دیگری برگزار ش��ود
اما روند اوضاع به این نحو نیس��ت که س��ریع ًا جانشین
مورالس مشخص شود زیرا مجلس ملی باید استعفای
رئی��س جمهور و مع��اون وی را قبول کند و مراحل آن
که زمانبر است طی شود .بهگفته خانم سفیر این کودتا
رنگ فاشیستی دارد و از داخل بولیوی نشأت گرفته چرا
که رهبر کمیته مدنی که سردسته مخالفان است با توجه

به اینک��ه  20میلیون دالر بدهی ب��ه دولت دارد بهنفع
اوست که قدرت را در دست بگیرد .خانم رومینا راموس
در پاسخ به سؤالی درباره نقش آمریکا در تحوالت اخیر
بولی��وی گفت :از قب��ل از روی کار آم��دن دولت آقای
مورالس آمریکا در بولیوی مداخله داش��ته است .در آن
زمان آمریکا نمایندهای در کاخ ریاست جمهوری ،وزارت
امور خارجه و مقر نیروهای مس��لح بولیوی داشت .وی
اضافه ک��رد :اما کودتایی که اخی��راً در بولیوی صورت
گرفته کام ً
ال نش��اندهنده همان اقدامات مداخلهای در
ونزوئالست یعنی از میان افراد معمولی کسی را بهعنوان
رهبر تعیین میکنند کمیتهای مدنی تشکیل میدهند و
معترضان جنبشهایی را بهرهبری این ش��خص انجام
میدهن��د اقداماتی که در بولیوی در ح��ال روی دادن
است ،این در حالی اس��ت که بولیوی ملت صلحطلبی
دارد و هی��چگاه رویارویی میان مردم نبوده گرچه میان
احزاب سیاس��ی و شخصیتها این تقابلها بوده است.
سفیر بولیوی ادامه داد :موارد مشابهی با اقداماتی که در
ونزوئال با دخالت آمریکا صورت گرفت در حال رخ دادن
است؛ همان اس��تراتژیها و قدمها در حال پیاده شدن
است .این استراتژیها همان روشهای فاشیستی است
که برای از بین بردن دموکراسی صورت میگیرد.

نصراهلل :راهبرد ترامپ علیه ایران شکست خورد
دبی��رکل حزباهلل لبنان اع�لام کرد ،ایران
در برابر تحریمها و فش��ارها ایستادگی کرد
و راهب��رد رئیسجمهور آمریکا در قبال این
کشور شکس��ت خورده اس��ت .به گزارش
فارس ،س��خنرانی «سید حس��ن نصراهلل»
دبی��رکل ح��زباهلل در ابتدای س��خنرانی
خود به مناس��بت روز شهید در لبنان ،میالد
پیامب��ر اک��رم (ص) را به تمام مس��لمانان
جهان تبریک گفت .وی به س��خنان «عبد
المل��ک الحوثی» رهبر جنبش انصاراهلل که
اعالم کرد ،اگر رژیم صهیونیس��تی به یمن
تجاوز کند صنعا به شدت پاسخ خواهد داد،
پرداخت و گفت،تهدید رهبر انصاراهلل علیه

رژیم صهیونیس��تی ،تهدیدی معتبر است،
اهمی��ت این موضوع در آن اس��ت که این
س��خنان از زبان رهبری گفته میشود که
پنج سال اس��ت با ارتش و قوای بزرگ در
حال مبارزه و جنگ است.نصراهلل ادامه داد،
یمن امروز پیشرفتهترین سالحها از موشک
و پهپاد را در اختیار دارد و شجاعت استفاده
از این موش��کها و پهپادها را هم دارد.وی
تأکید کرد :موضع عبدالملک الحوثی ،اعالم
وج��ود قدرتی دیگر در محور مقاومت یعنی
یمن است.موضع وی یک تحول بسیار مهم
است و دش��من و مقاومت  ،هر دو اهمیت
این موضع را میدانند.دبیرکل حزباهلل در

ادامه گفت ،هزاران نفر در صنعا س��اعتها
منتظر سخنرانی رهبر انصاراهلل بودند و این
یک پیام سیاس��ی بس��یار مهم است.محور
بعدی س��خنان نصراهلل جمهوری اسالمی
ایران ب��ود .وی گفت،در ماههای گذش��ته
ش��بح جنگ علی��ه ایران وجود داش��ت اما
امروز این موضوع به احتمال  ۹۹ .۹۹درصد
از بین رفته است .ایران در برابر تحریمها و
محاصره ایس��تادگی کرد و امروز در موضع
منطقهای خود مقتدر ایستاده است .راهبرد
ترامپ علیه ایران شکس��ت خورده اس��ت.
نصراهلل س��پس تصریح کرد :امروز ش��اهد
تغییر ادبی��ات برخی کش��ورهای منطقه و

منطقه خلیج فارس هس��تیم؛ اسمش��ان را
نمیبریم اما برخ��ی در حال تقابل با ایران
بودند .اعمال تحریم ،فشار از داخل و خارج
بر ایران ،ارعاب برای کشاندن ایران به پای
میز مذاکره،که همه شکست خورد .ترامپ
خیلی وقت است پای تلفن است تا ایران به
او زنگ بزند.وی افزود ،محاس��بات ترامپ
فق��ط بر اس��اس نفت و پول اس��ت و همه
دیدند چگونه از ش��رق فرات خارج ش��د و
تع��دادی از نیروه��ای آمریکای��ی در آنجا
فقط ب��ه خاطر چاهه��ای نفت ایس��تادند.
وی در پرداخ��ت به تح��والت لبنان گفت:
رایزنیه��ا در لبنان همچن��ان ادامه دارد تا

بهترین راهحل برای کش��ور گرفته ش��ود.
نصراهلل گف��ت ،حزباهلل از زم��ان تبلیغات
انتخاباتی اع�لام کرده ،بخش��ی از پویش
مبارزه با فس��اد خواهد بود.اجماعی ملی در
لبن��ان ب��رای مقابله با فس��اد و بازگرداندن
ام��وال به غ��ارت رفته وج��ود دارد و امروز
کس��ی نمیتواند از مفس��دی حمایت کند.
دبی��رکل حزب اهلل تصریح ک��رد ،مقابله با
فساد نیاز به قاضیهایی پاک دست و شجاع
دارد که تسلیم فش��ارهای سیاسی نشوند .
این مب��ارزه همچنین نیازمن��د دادگاههای
عادل و سازوکارهای مناسب برای بازگردان
پولهای به غارت رفته است.

یک منبع در دفتر ریاس��ت جمهوری عراق از
تکمیل پیشنویس قانون جدید انتخابات در این
کشور خبر داد .به گزارش مهر به نقل از الفرات،
یک منبع در دفتر ریاس��ت جمهوری عراق از
تکمی��ل پیشنویس قانون جدید انتخابات در
این کشور خبر داد .بر اساس این گزارش ،این
منبع افزود :پیشنویس قانون جدید انتخابات
ب��ا همراهی مجموع��های از کارشناس��ان و
نمایندگان سازمان ملل ،تدوین شده است .این
منبع در دفتر ریاست جمهوری اظهار داشت:
بر اس��اس قانون جدید ،کمیتهای متش��کل
از مس��ئوالن قضائی و کارشناسانی تشکیل
خواهد شد که سهم خواهی حزبی در آن جایی
ندارد .به موجب قانون جدید  ۳۰درصد از تعداد
نمایندگان پارلمان کاسته شده است .در قانون
جدید ،بیشترین رأی ،در حوزههای انتخاباتی
مالک خواهد بود .رایزنیها برای یکسانسازی
نظرات درخصوص قانون جدید انتخابات ادامه
دارد و پ��س از پایان نیز پیشنویس قانون به
پارلمان ارائه میشود.
سرقت نفتی آمریکا از سوریه به نفع
راهحل سیاسی در این کشور نیست

وزیر ام��ور خارجه روس��یه اع�لام کرد که
س��رقت نفتی آمریکا از سوریه به نفع راهحل
سیاسی در این کشور نیست .به گزارش مهر
به نقل از المیادین ،س��رگئی الوروف اظهار
داشت :تالشهای واش��نگتن برای سرقت
از س��وریه و س��یطره ب��ر میادی��ن نفتی در
راستای دس��تیابی به راهحل سیاسی در این
کش��ور نیست .وی با بیان این مطلب افزود:
تمایل واش��نگتن برای حفظ حضور نظامی
در ش��مال سوریه منشأ نگرانیهای بسیاری
در راس��تای عادیس��ازی اوضاع در منطقه
به ش��مار میرود .الوروف خاطرنشان کرد:
مس��کو بر این موضوع که مسئوالن سوریه
بر تمامی اراضی کشورشان از جمله میادین
نفت��ی که هماکنون در اختیار آمریکا اس��ت
کنترل داشته باش��ند ،اصرار داریم .این تنها
راهی است که به تروریسم پایان میبخشد
و تمامی مس��ائل مربوط سازش سیاسی به
صورت نهایی را حل و فصل میکند .وزارت
دفاع روسیه چندی پیش اعالم کرد که نفت
س��وریه با چتر حمایتی نظامیان آمریکایی و
شرکت های امنیتی ویژه آمریکایی به خارج
از س��وریه منتقل می شود .این وزارتخانه در
ادامه گفت :درآمدهای ناش��ی از قاچاق نفت
سوریه توسط آمریکایی ها ماهانه بیش از ۳۰
میلیون دالر است.
عمان خواستار مذاکره با ایران شد

وزی��ر نفت عم��ان از تالشها ب��رای انجام
مذاکره با ایران با حفظ موضع بیطرفانه در
منطقه خبر داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان به نقل از خبرگزاری رویترز ،وزیر نفت
عمان اعالم کرد این کشور خواستار مذاکره
با ایران است .محمد بن حامد الرمحی ضمن
تأکی��د بر حفظ موض��ع بیطرفی در منطقه
گف��ت تالشهایی ب��رای مذاکره ب��ا ایران
صورت گرفته اس��ت .وزیر نف��ت عمان در
کنفرانسی با موضوع نفت در امارات ،افزود:
ما همواره موضع بیطرفانه خود را (در قبال
تنشهای منطقهای) حفظ خواهیم کرد.
دستاورد آمریکا از تحریم و جنگ نرم
علیه ایران ،فقط شکست بود

رئیس ش��ورای اجرایی ح��زباهلل اعالم کرد
تمام سیاستهای آمریکا علیه ایران از چهل
س��ال پیش تاکنون شکست خورده و تحریم
و جن��گ ن��رم ،ذرهای موجب عقبنش��ینی
ایران نشده اس��ت .به گزارش فارس« ،سید
هاش��م صفیالدین» گفت :آمریکا پشت سر
هم متحمل شکس��ت میشود« ،جنگ نرم»
آخرین تالشهای آمریکاست و همچنان به
ای��ن جنگ علیه ایران و محور مقاومت ادامه
خواهد داد .بر اساس گزارش وبگاه «العهد»،
صفیالدی��ن ادام��ه داد :تمام سیاس��تهای
آمریکا علیه ایران از چهل سال پیش تاکنون
شکس��ت خورده ،تمام توهمها از بین رفته و
اکنون باید بپرسیم چه برای آمریکاییها باقی
مانده است؟ برای آنها جز دو اقدام باقی نمانده
است؛ اول :تحریمها .آمریکا اقتصاد جهان را
در دس��ت دارد و بر بانکهای جهان مس��لط
شده و طی صد سال هیمنه ،استکبار و طغیان
نظامی اکنون به طغیان اقتصادی رسیده ،زیرا
دالر (به عنوان واحد پولی مبنا) در تمام جهان
حاکم است و امروز این قدرت اقتصادی به کار
گرفته شده اس��ت .دوم :جنگ نرم .از طریق
فیسبوک ،توییتر و دیگر شبکههای اجتماعی.
امپراتوریه��ای رس��انهای در جه��ان تحت
س��یطره هیمنه آمریکا قرار گرفتهاند .رئیس
شورای اجرایی حزباهلل تأکید کرد ،شکست
آمریکا در سیاس��ت تحمیل تحریم آغاز شده
اس��ت و این تحریمها به اندازه سرانگش��تی
باعث عقبنش��ینی ایران نشده است ،در این
ش��رایط آمریکا فقط یک گزینه به نام جنگ
نرم دارد.

