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ایـــران

معاون رس��انهای دفتر حفظ و نش��ر آثار مقام معظم
رهبری گفت :رهبر انقالب تاکنون با بیش از هزار
خانواده ش��هید به صورت سرزده دیدار کردهاند که
بخش اندکی از آنها منتش��ر ش��ده اس��ت .مهدی
فضائلی معاون رسانهای دفتر حفظ و نشر آثار مقام
معظ��م رهب��ری در آیین افتتاح بخش دفاع مقدس
پایگاه اطالعرس��انی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آی��تاهلل العظم��ی خامنهای با بی��ان اینکه یکی از
مهمتری��ن حوزههای فعالی��ت رهبر انقالب حوزه
نیروهای مس��لح بوده اس��ت ،گفت :در دوران دفاع
مقدس ایش��ان حضورهای موثری داش��تند و بعد
از آن دوران ه��م همواره نس��بت به گرامیداش��ت
آن دوران و گرامیداشت رشادتهای خانوادههای
ش��هدا و جانبازان فرمایشات بس��یار زیادی دارند.
وی افزود :اهتمام ایشان به دفاع مقدس همچنان
ادامه دارد و ش��اید ناگفته باش��د که رهبر انقالب
تاکن��ون ب��ه بیش از هزار خانواده ش��هید بصورت
س��رزده دی��دار کردهان��د ک��ه بخش کم��ی از آنها
منتش��ر ش��ده اس��ت .فضائلی با بیان اینکه از سال
 68تاکن��ون تم��ام صحبتهای رهب��ر انقالب در
م��ورد دف��اع مقدس که متج��اوز از ۱۵۰هزار کلمه
اس��ت جمعآوری ش��ده است ،گفت :امسال بخش
تخصص��ی دف��اع مقدس در س��ایت رهبر انقالب
راهاندازی شده است و در این بخش مطالب ناگفته
بسیاری را در حوزه دفاع مقدس و نیروهای مسلح
منتشر خواهیم کرد که این مباحث در ۱۰سرفصل
دستهبندی شده است.

مذاکره با آمریکا خیانت است

نماینده مجلس نهم گفت :مذاکره در این شرایط به
نفع کش��ور نیس��ت و یک خیانت است که تاریخ در
مورد آن قضاوت خواهد کرد .بیژن نوباوه نماینده
ادوار مجل��س ،در گف��ت و گو با خبرنگار سیاس��ی
خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع که عنوان
مذاکره ،مسأله مهمی است ،گفت :در کل ،مذاکره
همیش��ه خوب است ،اما مهم موضوع مذاکره بوده
که در نتایج بسیار تعیین کننده است .زمانی که قرار
اس��ت در مورد منافع و ناموس کش��ور مذاکره شود،
آیا کسی این موضوع را می پذیرد که بخواهیم سر
این مذاکره بنشینیم؟ وی ادامه داد :اگر آمریکایی
ها و اروپایی ها می خواهند مذاکره کنند ،باید ببینیم
ک��ه آنها س��ر چه چیزی م��ی خواهند مذاکره کنند.
آیا این مذاکره باالتر از برجامی می تواند باشد که
باالترین منافع کشور را به خطر انداختند و بیشترین
مواد هسته ای را از کشور خارج کردند و حتی سایت
های هسته ای مان را مسدود کردند .نماینده ادوار
مجلس با اش��اره به بدعهدی طرف مذاکرهکننده
گفت :زمانی که آنها در مذاکرات بدعهدی کردند،
آیا صحیح است که دوباره اسم مذاکره را بیاوریم؟
این مذاکره یک نیرنگ است؛ چراکه آمریکایی ها
خودشان آمدند و حتی خودشان تخلف کردند و از
تعهدات شان خارج شدند.

روابط پارلمانی ایران و ارمنستان
ییابد
گسترشم 

رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت :مرکز
پژوهشه��ا و کمیس��یونهای تخصصی مجلس
ش��ورای اسالمی برای توسعه همکاری با پارلمان
ارمنس��تان آمادگی کامل دارند .آرتاشس تومانیان
س��فیر ارمنس��تان با علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد .الریجانی
در این دیدار ضمن تاکید بر توسعه روابط دو کشور
اظهار داش��ت :دو کش��ور ایران و ارمنستان ارتباط
خوبی با یکدیگر دارند که در حال پیش��رفت اس��ت
و امیدواری��م در زمینههای کش��اورزی ،دارویی و
بهداشت روابط دو کشور توسعه یابد.
رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان اینکه
پارلمانهای دو کشور نیز ارتباط مناسبی با یکدیگر
دارند ،بیان کرد :مرکز پژوهشها و کمیسیونهای
تخصصی مجلس ش��ورای اس�لامی برای توسعه
همکاری با پارلمان ارمنستان آمادگی کامل دارند.
وی با اش��اره به اینکه نگاه مثبتی در ایران نس��بت
به کش��ور ارمنس��تان وجود دارد ،افزود :امیدوارم
حضور شما در ایران ،سبب گسترش روابط سیاسی،
فرهنگی و تجاری دو کش��ور ش��ود .رئیس مجلس
شورای اسالمی در پایان ،از مواضع دولت ارمنستان
در مجامع بینالمللی و در حمایت از ایران تشکر کرد
و این موضوع را نتیجه دوستی دو کشور خواند.

سامانه ثبت اموال نمایندگان
راهاندازی میشود

اس��داهلل عباس��ی نماینده مردم رودسر در مجلس
شورای اسالمی  ،گفت :سامانهای برای ثبت اموال
و داراییه��ای نمایندگان در مجلس در حال تهیه
است تا نمایندگان از این طریق اموال و داراییهای
خود را ثبت کنند.
ب��ه گ��زارش فارس،وی افزود :با ایجاد این امکان
و س��امانه نمایندگان دیگر نیاز نیس��ت برای ثبت
اموال و داراییهایشان به جای دیگر مراجعه کنند
و میتوانند از این طریق اموال و داراییهایش��ان
را به ثبت برسانند.

خــبرویـژه

رهبر انقالب با بیش از  1000خانواده
شهید دیدار سرزده داشتهاند

دشمن در حوزه
نظامی ناامید است

سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تکیه و تاکید بر توانمندی های حوزه نظامی کشور ،گفت :در حوزه نظامی دشمن کام ً
ال ناامید است و هیچ غلطی از آنها در مقابل
ملت ایران بر نمی آید ولی می بایست در حوزه اقتصاد و فرهنگ نیز این جبهه باز شود و با دشمن مقابله شود .فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به آینده روشن تمدن اسالمی و تالش
در راه ایجاد آن ،گفت :انقالب اس�لامی باید به تمدن بزرگ اس�لامی ختم ش��ود و بدانید ما تنها در مورد کش��ور ایران مس��ئول نیس��تیم و اگر ما در اینجا قدرتمند ش��ویم مس��لمانان در کش��میر و
نیجریه و سایر نقاط نیز اوضاع بهتری خواهند داشت.

توسط رهبر معظم انقالب اسالمی صورت گرفت؛

ابالغ سیاستهایکلینظامقانونگذاری

گروه سیاسی:حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل
 ۱۱۰قانون اساس��ی ،سیاستهای کلی نظام
قانونگذاریراابالغوباتوجهبهاهمیتموضوع
در حاشیه آن مرقوم کردند« :سیاستها به قوای
س��هگانه ابالغ شود .سه قوه موظفند اقدامات
را زمانبن��دی و پیش��رفتها را گزارش نمایند».
مت��ن سیاس��تهای کلی نظ��ام قانونگذاری
مص ّوب مقام معظم رهبری که پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده
است ،به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاستهای کلی نظام قانونگذاری


 -١توج��ه ب��ه موازی��ن ش��رع ب��ه عن��وان
اصلیتری��ن منش��اء قانونگ��ذاری در
تنظی��م و تصوی��ب طرحها و لوای��ح قانونی.
 -۲ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود
کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون
اساسیجمهوریاسالمیایرانوایجادسازوکار
الزم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
 -٣تعیی��ن س��ازوکار مناس��ب ب��رای ع��دم
مغای��رت مق��ررات ب��ا قان��ون اساس��ی.
 -۴نظ��ارت ب��ر عدم مغایرت یا انطباق قوانین
ب��ا سیاس��تهای کل��ی نظ��ام ب��ا همکاری
ش��ورای نگهب��ان و مجم��ع تش��خیص
مصلح��ت نظام و تصوی��ب قوانین الزم برای
تحق��ق هری��ک از سیاس��تهای کلی نظام.
 -۵تعیی��ن ح��دود اختی��ارات و صالحی��ت
مراج��ع وض��ع قوانین و مقررات با ارائه تعریف
روش��ن و مش��خص از «قانون»« ،آییننامه،
تصویبنام��ه و بخش��نامه موض��وع اص��ل
« ،»۱۳۸قانون آزمایش��ی و اساسنامه موضوع

اص��ل « ،»۸۵برنام��ه و خ��ط مش��ی دولت و
تصمیمات موضوع اصل « ،»۱۳۴آراء وحدت
روی��ه و ضواب��ط موضوع اصل »۱۶۱و س��ایر
مق��ررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم
سیاس��تها ،قوانین و مقررات کشور بر اساس
نص یا تفس��یر اصول قانون اساس��ی حس��ب
م��ورد ،از طریق مجلس ش��ورای اس�لامی.
 -۶تعیی��ن ح��دود اختی��ارات مجل��س در
اص�لاح لوای��ح ب��ا رعای��ت اه��داف الیحه.
 -۷تعیی��ن مح��دوده اختی��ار مجل��س در
تصوی��ب س��اختار و مفاد بودجه س��االنه کل
کش��ور (پیشبینی درآمدها ،هدفگذاریها،
م��وارد هزین��ه و )...ب��ا تصوی��ب قانون الزم
و اص�لاح آییننام��ه داخل��ی مجل��س.
 -۸تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد
وزرا و وظایف و اختیارات آنان ،وظایف قانونی
رئیس جمهور موضوع اصل  ۶۰و  ۱۲۴قانون

اساسی و هر گونه ادغام ،الحاق ،انتزاع و ایجاد
س��ازمانهای اداری ،از طریق تصویب قانون.
-۹رعای��ت اص��ول قانونگ��ذاری و
قانوننویس��ی و تعیین س��ازوکار برای انطباق
لوای��ح و طرحه��ای قانون��ی ب��ا تأکی��د ب��ر:
 قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودناجرای آن -.معطوف بودن به نیازهای واقعی.
 شفافیت و عدم ابهام - .استحکام در ادبیات واصطالحاتحقوقی-.بیانشناسهتخصصیهر
یکازلوایحوطرحهایقانونیوعلتپیشنهادآن.
 ابتناء بر نظرات کارشناس��ی و ارزیابی تأثیراج��رای قان��ون -.ثبات ،نگاه بلندمدت و ملی.
 انس��جام قوانی��ن و ع��دم تغیی��ر یا اصالحضمن��ی آنها بدون ذکر شناس��ه تخصصی-.
جلب مش��ارکت حداکثری م��ردم ،ذینفعان
و نهاده��ای قانون��ی مردمنه��اد تخصص��ی
و صنف��ی در فرآین��د قانونگ��ذاری.

 عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیضناروا ،عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت
آن و حتیاالمکان پرهیز از استثناهای قانونی.
 -۱۰تعیی��ن عناوی��ن قوانی��ن جامع ،تبویب،
تنقی��ح و تعیی��ن شناس��ه قوانی��ن موج��ود
کش��ور در ط��ول برنام��ه شش��م توس��عه.
 -۱۱تعیی��ن س��از و کاری از س��وی مجل��س
ش��ورایاس�لامیب��رایتش��خیصقابلیت
ط��رح در مجل��س (موضوع اص��ل  ۷۵قانون
اساس��ی) قب��ل از ط��رح و اع�لام وص��ول.
 -۱۲ضابطهمندسازی و تعیین نصاب باال برای
ارجاعبهمجمعتشخیصمصلحتنظامدرموارد
تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
-۱۳بازنگ��ریدرمصوبات��یک��هبراس��اس
مصلح��ت در مجم��ع تش��خیص مصلحت
نظام تصویب ش��ده اس��ت از حیث تعیین دوره
اعتبار مصلحت -۱۴ .رعایت صالحیت ذاتی
قوای س��ه گانه در قوانین مربوط به تش��کیل
نهادهایی از قبیل ش��وراهای عالی؛ بازنگری
در قوانی��ن موج��ود ای��ن نهاده��ا؛ پیشبینی
س��از و کار کارآمد قانونی الزم برای تضمین
ع��دم مغایرت مصوب��ات آنها با قوانین عادی.
 -۱۵تعیی��ن اولویته��ای قانونگ��ذاری
ب��ا محوری��ت :گره گش��ایی از ام��ور اجرایی
کش��ور ،اص��ول اجرانش��ده قانون اساس��ی،
س��ند چش��مانداز ،سیاس��تهای کلی نظام،
برنامه پنج س��اله توس��عه و مطالبات رهبری.
 -۱۶رعای��ت تدابی��ر فرماندهی کل نیروهای
مس��لح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
 -۱۷ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت،
تمکی��ن و احت��رام به قانون و تبدیل آن به یک
مطالبه عمومی.

آیت اهلل رئیسی تصریح کرد؛

تحول در دانشگاه علوم قضایی بسیار مهم و ضروری است

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره تحول ،دستگاه
قضایی و همه اجزای آن باید در این زمینه نقش آفرین باشند ،گفت:
تحول در دستگاه قضایی بدون تحول در در دانشگاه علوم قضایی،
در بخشهای تربیت نیروی انسانی و حوزههای آموزش و پژوهش
امکانپذیرنیست .بهگزارشاسکناس بهنقلازقوه قضاییه،مراسم آغاز
سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با حضور آیت اهلل
رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد .آیت اهلل رئیسی در ابتدای این
مراسم با قدردانی از زحمات همه کسانی که مدیریت دانشگاه علوم
قضایی را از گذش��ته تا به امروز بر عهده داش��ته و افرادی که نس��بت
به این دانشگاه عنایت دارند ،اظهار کرد :بدون تردید ایشان همواره
تالش میکردند که دانش��گاه ،تراز دانش��گاهی با تربیت کادر علمی،

با تقوا و متناسب با قضای اسالمی را داشته باشد و موفقیتهایی هم
داش��تهاند .وی گفت :امروز آن دس��ته از قضاتی که دانش آموخته در
این دانشگاه بودند در دستگاه قضایی همه نمونههای موفق آموزش
در این دانش��گاه هس��تند که در قوه قضاییه نیز این دس��ته از قضات
کم نیستند .رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در دوره تحول ،دستگاه
قضایی و همه اجزای آن باید در این زمینه نقش آفرین باشند ،ادامه
داد :تحول در دستگاه قضایی بدون تحول در دانشگاه علوم قضایی،
در بخشهای تربیت نیروی انسانی و حوزههای آموزش و پژوهش
امکانپذیر نیست .رئیسی با بیان اینکه هرجا پیشرفتی وجود دارد در گرو
اعتالی کادر تربیت شده آن مجموعه است ،اظهار کرد :حتما تربیت
نیروی انسانی در این دوره باید با همه ادوار گذشته متفاوت باشد ،ضمن

اینکه باید از تجربیات پیشینیان و نکات ارزشمند و تجربیات خوبی
که گذش��تگان داش��تهاند درس گرفت؛ اما باید طرحی نو در انداخت.
رئیسی ادامه داد :این طرح نو باید حتما با اتقان علمی همراه باشد نه
حرکت سلیقهای ،باید اساتید و فرهیختگان در هستههای علمی دور
هم جمع شوند و بحث کنند که چه کار انجام دهیم تا دانشگاه علوم
قضایی تربیت نیروی انس��انی کند و در س��ه حوزه نخس��ت علم ،دوم
حرفهای بودن در امر قضا و سوم اخالق ،برتری داشته باشد .رئیس
قوه قضاییه تاکید کرد :حال چه باید کرد تا در این س��ه حوزه معلوم
شود که دانشگاه علوم قضایی با همه دانشکدهها و همه بخشهای
علم��ی و پزوهش��ی خود ،نیرویی تربی��ت میکند که با مراکز علمی
دیگر تفاوت داشته باشد.

سخنگویشوراینگهباندرنشستخبریمطرحکرد؛

شفافیتدرانتخاباتنیازمندقوانینمنسجم

گروه سیاسی:س��خنگوی شورای نگهبان از تشکیل جلسات شورای
نگهبان در مورد انتخابات گفت :اعضای هیاتهای نظارت اس��تانی
تعیی��ن ش��ده و در ح��ال بررس��ی اعض��ای هیاتهای شهرس��تانی
هس��تیم .به گزارش ایس��نا ،عباس��علی کدخدایی در نشس��ت خبری
با خبرنگاران رس��انهها که دیروز (ش��نبه) برگزار ش��د ،ضمن تسلیت
ماههای محرم و صفر و گرامیداش��ت یاد ش��هدای هش��ت سال دفاع
مقدس ،اظهار کرد :ما مرتب یکشنبهها جلسه داریم و هیات نظارت
بر انتخابات تشکیل شده و اعضای هیاتهای استانی ما تعیین شده
و در حال بررس��ی اعضای هیاتهای نظارت شهرس��تانی هس��تیم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با شفاف سازی حقوق نمایندگان گفت:
مالک و میزان برای شورای نگهبان قانون انتخابات است و در قانون
انتخابات هم دو محور اصلی وجود دارد که بحث مفاس��د اقتصادی
و اخالقی مالک ما خواهد بود .کدخدایی در ادامه نشس��ت خبری در
پاس��خ به س��وال دیگری در مورد نقش پولهای کثیف در انتخابات و

خط قرمز ش��ورای نگهبان در این رابطه اظهار کرد :مالک و میزان
برای ما قانون انتخابات است و در این قانون در خصوص نقش پول
کثیف در انتخابات همه مسئولین و مردم نگران هستند و نیازمند قوانین
بهتری هس��تیم .ش��ورای نگهبان تالش خواهد کرد هر جا که الزم
میداند که پول نقش موثری در انتخابات داشته و انحرافی در انتخابات
ایجاد کند با اختیارات قانونی با آن برخورد کند.وی در خصوص بحث
ش��فافیت آرای نمایندگان گفت :تش��خیص کارشناسانه مصوبات بر
عهده نمایندگان و مجلس شورای اسالمی است و هر مصوبهای که
در مجلس تصویب شود شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی و شرع
بررس��ی میکند .کار ش��فافیت کار خوب و پسندیدهای است و ما هم
استقبالمیکنیمولیمنوطبهنظرنمایندگاناست.سخنگویشورای
نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اصالح قانون انتخابات و
تاثیر آن بر اجرای انتخابات اظهار کرد :بارها گفتهام قانون انتخابات ما
قانون ناقص و حداقلی است و بخشهای مختلف در حوزه تبلیغات و

هزینههای انتخاباتی به نوعی ساکت است و حداقل از مقررات را دارد
و نیازمند اقدامات جامع است که متاسفانه هرچند ما تالش کردیم اما
هنوز دس��تمان خالی اس��ت و انتظار داریم از مجلس که هرچه زودتر
نسبت به قانون انتخابات عمل کند .وی در رابطه با سخنان آیت اهلل
جنتی مبنی بر انتقاد از مجلس دهم و دولت و امکان شائبه اصل بی
طرفی و صحبت وی این شائبه را دارد که شورای نگهبان باید اصل
بیطرفی را باید رعایت کند ،گفت :ایشان در جایگاه ریاست مجلس
خبرگان صحبت کردند .البته هیچکس با جوانگرایی مخالف نیست و
مقام معظم رهبری هم تاکید کردند .نگاه آیت اهلل جنتی به فرد یا گروه
خاصی نبوده نظرش��ان را نس��بت به همه اعالم میکنند ،نگاه ایشان
نسبت به تمامی مدیران است و اشکاالتی که در سطوح مختلف وجود
دارد و همه ما کم و بیش با آن آش��نا هس��تیم .نگاه ایش��ان رو به آینده
است و نگاه جامعی برای جوانگرایی و استفاد ه از استعدادهای جدید
است که همه هم آن را تایید خواهند کرد.

سرلشکرصفوی:

اگر آیت اهلل خامنهای نبودند ،سوریه و عراق سقوط کرده بودند

گروه سیاسی:دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا با بیان اینکه« رهبری،
فرمانده مدافع کشورهای اسالمی است» ،تاکید کرد :آیتاهلل خامنهای
بهعنوان یک رهبر جهان اس�لام به کمک ملتهای مس��لمان عراق و
س��وریهش��تافتندواگرایش��اننبودند،سوریهوعراقسقوطکردهبودند.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا ،سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم
صفوی دس��تیار و مش��اور فرماندهی کل قوا در آئین آغاز بهکار بخش
دفاع مقدس پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل
خامن��های بابی��ان اینکه«یکی از مظلومیتهای رهبری این اس��ت که
درب��اره حض��ور ایش��ان در دفاع مقدس و امنیت ملی کمتر گفته ش��ده
اس��ت ،به تش��ریح ش��خصیت آیتاهلل خامنهای در دوران دفاع مقدس
پرداخت و خاطر نش��ان کرد :رهبری مدتی تمش��یت س��پاه را برعهده

گرفتند و امام خمینی(ره) رس��یدگی به س��پاه را از ایش��ان میخواستند.
حضور رهبری در مناطق جنگی از همان روزهای ابتدایی بود که تاثیر
کمنظیری را داش��ت .ایش��ان در آن زمان نماینده رهبری در ش��ورای
عال��یدف��اع،نماین��دهمردمتهراندرمجلسوامامجمعهتهرانبودند.
ویافزود:آیتاهللخامنهایهمراهباشهیدچمرانبهاهوازآمدندوبااوستاد
جنگهای نامنظم را راهاندازی کردند ولی در ستاد حضور نداشتند بلکه تا
خطوطمقدمجلومیآمدندودرمکانهاییکهمحلشهادتونبردنزدیک
بود با یک کالشینکف قنداق تاشو با شجاعت و اطمینان حضور داشتند.
دستیارومشاورفرماندهیکلقوابابیاناینکه«حضوررهبریدرجبههها
تا زمان ترور در شش��م تیر  »۶۰مداوم بود ،اظهار کرد :روزهای ابتدایی
جنگ ،روزهای سختی بود؛ فرمانده کل قوا در ابتدای جنگ بنی صدر بود

وکشورسروسامانینداشتند؛همچنینوضعیتروحیمردمبههمریخته
بود.تاثیرحضوربسیجیوارآیتاهللخامنهایبهعنواننمایندهامامکهتوام
با معنویت و صالبت بود ،برای نیروهای مسلح تاثیر چند لشکر را داشت.
صفوی در ادامه با بیان اقدامات و ابتکارات آیتاهلل خامنهای در جریان ۸
سال دفاع مقدس پرداخت و گفت :تشکیل و راهاندازی ستاد جنگهای
نامنظم ،حضور در شورای عالی دفاع و قدرت تصمیم گیری در مقاطع
سرنوشتساز ،مقابله با سیاستهای خائنانه بنی صدر در شورای دفاع،
تبیینابعادسیاسیجنگوانتقالمسائلیجنگبهمردمازطریقسخنرانی
در مجامع مختلف و دیدارها و حمایت و پشتیبانی از گروههای معارضین
مسلمانان عراقی و مجاهدین افغانی از ثمرات حضور مقام معظم رهبری
در عرصههای مربوط به دفاع مقدس و نیروهای مسلح است.

جــهان

عربستانبهپیشنهاد
آتشبسصنعاءپاسخنداد

روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» مدعی شد،
عربس��تان در واکنش به طرح ابتکاری دولت نجات
ملی یمن برای توقف عملیاتها ،پیشنهاد آتشبسی
جزئی در چهار منطقه یمن داده است .در همین ارتباط،
«محم��د البخیتی» عضو ش��ورای سیاس��ی جنبش
انص��اراهللیم��نبهوبگاهلبنانی«العهد»گفت،طرف
سعودی هیچ پاسخی به پیشنهاد «مهدی المشاط»
رئیس دولت نجات ملی از طریق کانالهای مستقیم
یا غیرمستقیم دریافت نکرده است .وی افزود :تا زمانی
که نیروهای ائتالف متجاوز به حمالت خود به اراضی
یمنادامهمیدهندماعالقهایبهپاسخگوییبهاخبار
روزنامهها درباره پذیرش طرح ابتکاری (دولت نجات
ملی) توسط عربستان نداریم.

رشوهحامیانسیسیبهمصریهابرای
حضوردرخیابان

فعاالنمصریدرشبکههایاجتماعیتالشهابرای
«رشوه دادن به شهروندان مصری» جهت حضور در
خیابانوحمایتازعبدالفتاحسیسی،رئیسجمهوری
این کشور را محکوم کردند .به گزارش ایسنا ،به نوشته
روزنام��ه فرامنطقهای القدس العربی ،فعاالن مصری
کلیپهای ویدیویی را منتشر کردند که نشان میدهد
حامیان سیس��ی در حال توزی��ع وعدههای غذایی به
ش��هروندانمصردرش��هرک«نصر»درشرققاهره
هستند .در همین راستا ،عمرو واکد ،بازیگر مصری در
صفحه کاربری خود در توییتر خطاب به محمد رفعت،
رئیسس��ازماناطالعاتمصرنوش��ت:تحقیرمردم
مصر با فقیر جلوه دادن آنها و توزیع مواد غذایی به آنها
در قبال حمایت از سیسی ،لکه ننگی بر پیشانی تمامی
کس��انی اس��ت که در این جنایت ش��نیع در حق ملت
مصر مشارکت کردند و میکنند ،چه از ارتش مصر و
چه از غیرنظامیانی که از این نظام س��ود میبرند .این
جنایتی برای تخریب و نابودی کش��وری اس��ت که
روزی کشور بزرگی بود.

مرزلیبیوسودانبستهشد

شورایحاکمیتیسودانروزپنجشنبهگذشتهدرشهر
«نیاال»مرکزدارفورجنوبیازبستهشدنمرزسودانبا
لیبیوجمهوریآفریقایمرکزیخبرداد.اینتصمیم
شورای حاکمیتی به ریاست «عبدالفتاح البرهان» در
نشست با دولت محلی دارفور جنوبی اتخاذ شد و دلیل
این تصمیم نیز تهدید علیه امنیت و اقتصاد س��ودان
اعالم شده است.

خیزکشورهایترکزبان
برایتقویتجایگاهدرمنطقه

«یالچی��ن تاپچو» مش��اور رئیس جمه��ور ترکیه در
نشس��تی خبری گفت :کش��ورهای ترک زبان روز به
روز قویتر میشوند .وی افزود :کشورهای ترک زبان
در حال حاضر در تمام عرصهها پیش��رفت میکنند و
نیرویواقعیدرمنطقههستند.تاپچوخاطرنشانکرد:
تقویتهمکاریبینکشورهایترکزباننهتنهابرای
این کشورها بلکه برای تمام منطقه مفید است.

فلسطینیهاباید
برسریکطرحمتحدشوند

«ماهاتیرمحمد»نخستوزیرمالزیپسازسخنرانی
خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،در دیداری
مطبوعاتیبااصحابرسانه،بهسواالتآنهاپاسخگفت.
وی در پاسخ به سوال روزنامه «القدس العربی» درباره
وضعیت فلس��طینیها که پس از طرح دولت آمریکا
موسوم به «معامله قرن» در «بن بست موجودیتی»
قرارگرفتهاند،گفت:فلس��طینیهابهش��کلخاصو
مخالفان با سیاس��تهای اسرائیل به شکلی عام یک
راهبرد (مشخص) برای پیروزی ندارند و کار ملموسی
برای تحول بنیادین انجام نمیدهند؛ گاهی اوقات با
اقداماتی خشم و عصبانیت خود را نشان میدهند که
در خالص شدن آنها کمکی نمیکند؛ به نظر من وقت
آن رس��یده که همگی بنش��ینیم و یک راهبرد وضع
کنیم تا فلسطینیها بتوانند به وطن و دولت مستقل
خویشبازگردند.

یآمریکادر
سرمایهگذار 
جنبشهایاپوزیسیونیقزاقستان

کارش��ناسسیاس��یقزاقستانبااشارهبهتجمعهای
اعتراضی اخیر از سرمایهگذاری آمریکا در جنبشهای
اپوزیس��یونی قزاق خبر داد« .مکسیم کازناچئیاف»
کارش��ناسمس��ائلسیاس��یقزاقس��تانبااشارهبه
تجمعهای اعتراضی اخیر در این کشور اظهار داشت:
آمریکا برای همکاری با تمام قدرتهای سیاس��ی از
جمل��هگروهه��ایرادیکالدرجهتتقویتنفوذخود
تالش میکند.

