
رژیم سعودی به آخر خط رسیده  است
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دبیر کل ح��زب اهلل لبنان که جهانیان او را مرد وعده های 
صادق می نامند گفت: رژیم س��عودی به سبب ظلم، فساد 
و س��رکوب آزادی های مدنی به آخر خط رس��یده است و 

مراحل پایانی حیات خود را سپری می کند.
تحوالت منطقه دورانی حساس را سپری می کند که محور 
آن را نیز دستاوردهای مقاومت و تشدید تحرکات دشمنان 
مقاوم��ت برای برهم زدن توازن منطقه تش��کیل می دهد. 
در همین چارچوب س��ید حس��ن نصراهلل در گفت و گوی 
اختصاصی با برنامه »لقاء خ��اص« به ارزیابی و تحلیلی از 
تحوالت منطقه پرداخته و ناگفته هایی را از آنکه روی داده 

و خواهد را مطرح نمود. 
وی در خصوص توطئه دش��منان در س��وریه، یمن و ... و 
ت��اش حزب اهلل برای خنثی کردن آن امش��ب از ش��بکه 

العالم پخش می شود.
س��ید حس��ن نصراهلل، رهبر حزب اهلل لبنان، در پاس��خ به 
س��وال مجری در م��ورد روند تحوالت س��وریه، و راه های 
حل معضات این کش��ور، ضمن تشریح ابعاد این تحوالت 
و توطئه هایی که علیه سوریه طراحی شده بود، به موضوع 
انتخاب راه های مس��المت آمیز و گفتگ��و و راه حل های 
سیاس��ی در وهل��ه اول پرداخت.دبیرکل ح��زب اهلل لبنان 
درباره کمک مس��ئولین ایرانی و دولت سوریه،برای انجام 
گفت و گو و یافتن راه حل سیاس��ی مسئله سوریه و سیر 

تحوالت پس از این اقدامات نیز اشاره کرد .
تاش های متجاوزین س��عودی از طریق رس��انه هایشان 
برای این که بحران س��وریه را جنگ ش��یعه و سنی نشان 

دهن��د که در این کار نیز شکس��ت خوردند و بس��یاری از 
ش��یعیان ای��ن منطق را رد کردند و همچنین بس��یاری از 
برادران و علماء و شخصیت های سنی و قوای سیاسی اهل 
تسنن نیز این منطق را نپذیرفتند و رد کردند و این نتیجه 
ارتباطات ش��یعه و س��نی و تاش های جمهوری اسامی 
ای��ران و دیدگاهای حضرت امام خمین��ی )ره( و آیت اهلل 
خامن��ه ای رهبر ای��ران بوده که منجر ب��ه نوعی ایمنی و 
رابطه و متانت در وضعیت اس��ام شد که توانست با بزرگ 
تری��ن فتنه ای که برای ایجاد جنگ داخلی بین ش��یعه و 
س��نی برنامه ریزی شده بود، مقابله کند نیز بخش دیگری 
از گفت و گوی برنامه »لقاء خاص« با سید حسن نصراهلل را 
بود. دبیرکل حزب اهلل لبنان همچنبن به این امر پرداخت 
که آنچه امروز در یمن در حال وقوع اس��ت سرایت همان 
فتنه ای اس��ت که در سوریه اتفاق افتاد و می خواهند این 
بحران ها را جنگ ش��یعه و س��نی جلوه دهن��د و به واقع 
این یک فتنه در جامعه اسامی است اما مقاومت توانست 
خطرناک ترین توطئه ها چه در سوریه، چه در عراق و چه 

دربحرین و یمن را خنثی کند.
به گزارش العالم، در همین حال در تحلیل تحوالت منطقه 
و عملکردهای بحران ساز س��ران سعودی نیز، سید حسن 
نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان تاکید کرد: رژیم سعودی 
به سبب ظلم، فساد و س��رکوب آزادی های مدنی به آخر 
خط رسیده است و مراحل پایانی حیات خود را سپری می 
کند. عملکرد مس��ئوالن کنونی سعودی پایان رژیم آنها را 

تسریع می کند.

»محمد البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن 
گفت که هدف از ابتکار مهدی المشاط رئیس شورای عالی 
سیاس��ی یمن، دادن فرصت مناسب به عربستان سعودی 
برای خروج آبرومندانه از این ورطه و تنگنایی است که در 

آن گرفتار شده است.
»محم��د البخیت��ی« عضو دفتر سیاس��ی جنبش انصاراهلل 
یمن در گفت وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم، 
درب��اره هدف این جنبش از ارائه ابت��کاری مبنی بر توقف 
حمات موش��کی و پهپادی به عربستان گفت که هدف از 
ابتکار مهدی المش��اط، دادن فرصت مناس��ب به عربستان 
س��عودی برای خروج آبرومندانه از ای��ن ورطه و تنگنایی 

است که در آن گرفتار شده است.
وی افزود: عربستان س��عودی به سبب تجاوزگری به یمن 
در تنگنا قرار گرفته است و هدف از این ابتکار دادن فرصت 
مناسب به سعودی برای خروج آبرومندانه از آن است، این 
ابت��کار به صورت یکجانبه از طرف ما ب��رای آتش بس ارائه 

شده و امیدواریم که عربستان سعودی به این ابتکار پاسخ 
مثبت ده��د، چرا که برای آن مدت زمان مش��خصی قرار 
نداده ایم، ما همچنین ش��رطی درباره نوع پاس��خ سعودی 
تعیی��ن نکرده ایم و آنچه برای م��ا اهمیت دارد، مضمون و 
محتواست، پاسخی که به پایان تجاوزگری و رفع محاصره 
منجر ش��ود. البخیتی با تأکید بر اینک��ه " توپ اکنون در 
زمین عربس��تان س��عودی اس��ت" ابراز امیدواری کرد که 
عربس��تان از این ابتکار و فرصت بهره ببرد، زیرا به عقیده 
وی توقف تجاوزگری به یمن به نفع یمن و عربستان است،  
زیرا مصلحت و منفعت عربس��تان برای تحقق صلح بیشتر 
از مصلحت یمن است، زیرا یمن چیز زیادی برای از دست 
دادن ن��دارد. وی در پایان اظهار امیدواری کرد عربس��تان 
س��عودی از این فرصت اس��تفاده کند و بهترین تصمیم را 
بگیرد، گفت: اگر چنین نش��ود ما برای پاسخی نظامی که 
عربس��تان را وادار به توقف تجاوزگری و رفع محاصره یمن 

کند، آماده ایم.  تسنیم

وزی��ر نفت ب��ا اش��اره به جلس��ه 
گف��ت:  ق��وا  س��ران  هماهنگ��ی 
تصمیم��ی در خص��وص افزای��ش 
قیم��ت حامل های ان��رژی گرفته 
نشده اس��ت و قیمت بنزین گران 

نمی شود.
وزی��ر نف��ت در حاش��یه برگزاری 
نمایش��گاه ایران پاس��ت در جمع 
خبرن��گاران ب��ا اش��اره به جلس��ه 
اقتص��ادی س��ران قوا و  نشس��ت 
تصمیم گی��ری در م��ورد افزایش 
قیم��ت حامل های ان��رژی گفت: 
هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 

بنزی��ن نداریم و قانون نی��ز اجازه انجام ای��ن کار را به ما 
نداده است.

وی ادام��ه داد: تا کنون تصمیم��ی در مورد افزایش قیمت 
حامل های انرژی نیز اتخاذ نشده است.

وزیر نفت با اشاره برگزاری این نمایشگاه و اهمیت تقویت 
صنایع پایین دستی گفت: اگر بخواهیم مواد پایین دستی 
تولید کنیم، باید به مسائل بین المللی و صادرات نیز توجه 
داش��ته باشیم. زنگنه درباره اتفاقات اخیر آرامکو و افزایش 
تقاضا برای خرید نفت از ایران، اظهار کرد: درباره تحریم و 

برنامه های ایران  صحبتی نخواهم کرد.
وزیر نفت با اش��اره به برنامه های وزارت نفت برای توسعه 
ش��رکت های دانش بنیان گفت: با توجه به تجاربی که در 
این حوزه توسط معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری 
و س��ایر حوزه ها اخذ کرده ایم، از این ش��رکت ها اس��تفاده 

خواهی��م کرد اما نباید ش��رایط به 
گونه ای باش��د که این شرکت ها به 

منابع مالی معتاد شوند.  
زنگنه اف��زود: با توج��ه به تجارب 
دنیا این شرکت ها را تنها در دوران 
جنین��ی ب��ا روش ه��ای متعددی 
ک��ه تعریف ش��ده، حمای��ت مالی 
خواهی��م کرد ام��ا در مجموع این 
شرکت ها مورد حمایت ما هستند 
و برنامه هایی را برای آن ها در نظر 
داریم. ای��ن مقام مس��ئول درباره 
صحبت های اخیری ک��ه در مورد 
افزایش گوگرد بنزین مطرح ش��ده 
است گفت: من تا کنون این صحبت ها را از سازمان محیط 
زیست که مسئول این موضوع است نشنیده ام و بخش های 

دیگری این صحبت ها را مطرح می کنند.
زنگن��ه با اش��اره ب��ه رویک��رد وزارت نفت برای توس��عه 
پتروپاالیش��گاه ها، گف��ت: حتما از این سیاس��ت حمایت 
خواهیم کرد و اگر شخصی تمایل به سرمایه گذاری داشته 
باش��د و مناب��ع مالی ط��رح را تامین کن��د از آن حمایت 
خواهی��م ک��رد. به گفت��ه وی قانونی در همین راس��تا در 
مجلس تصویب شده است که آیین نامه اجرایی این مساله 
را نیز دیروز برای دولت ارسال کردیم؛ حتی زودتر از زمانی 
که متعهد بودیم و تسهیاتی نیز برای پتروپاالیشگاه ها در 
نظر گرفته  شده است که دولت نیز برای راه اندازی به آن ها 
کم��ک خواهد کرد؛ ما نیز در همی��ن قالب کمک هایی را 

خواهیم داشت.  فارس

قاس��می با بیان اینکه اکثر بازداش��ت ش��دگان اعتراضات 
هپکو آزاد ش��دند، گفت: مس��ئولین اس��تان با همه وجود 
به مش��کات کارگران واقفن��د و تاش ویژه در جهت حل 
مش��کل دارند و از طریق مرجع ذی ص��اح مصر و پیگیر 
هس��تیم. دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان مرکزی 
در ارتباط با اعتراضات کارگران هپکو در این استان اظهار 
کرد: پیرو اعتراضات کارگران و بستن خط آهن که حدودا 
۱۲ س��اعت ب��ه طول انجامید، بر اس��اس مصوبه ش��ورای 
تامین ناچارا برای بازگشایی خط اقدام شد و در این رابطه 

تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
وی ادامه داد: ش��اکی این افراد اداره راه آهن و مس��افرین 
قط��ار هس��تند که در اثر ای��ن اق��دام و اعتراضات صورت 
گرفته، حدود ۵ قطار امکان تردد نداش��تند و مسافران در 

مسیر معطل شده بودند.
قاس��می افزود: عل��ی رغم م��دارا و همکاری ب��ا کارگران 
و صحبت ه��ای اس��تاندار، فرمان��ده س��پاه و رئی��س کل 

دادگستری اس��تان اعتراضات ادامه داشت و خط راه آهن 
همچنان بسته بود که ۲۹ نفر دستگیر شدند.

دادستان اراک تصریح کرد: ۲۳ نفر تا کنون آزاد شدند و ۶ 
نفر دیگر هم آزاد می شوند.

قاس��می گفت: کارگ��ران اختافاتی با س��هامدار در رابطه 
با مالکیت ش��رکت و حق��وق و مزایا دارند ک��ه مربوط به 
س��ازمان خصوصی سازی اس��ت و در این زمینه استاندار 
اس��تان مرکزی مرات��ب را به تهران اعام کرده و دس��تور 
رئیس جمهور مبنی بر خلع ید سهامدار صادر شده است.

دادس��تان اراک تصریح کرد: کلیه مس��ولین استان با همه 
وجود به مش��کات کارگران واقفند و تاش ویژه در جهت 
حل مشکل دارند و از طریق مرجع ذی صاح مصر و پیگیر 
هستیم، انشااهلل مشکل این هموطنان شریف و زحمتکش 
از طریق مس��ولین دولت��ی در تهران حل ش��ود و هر چه 
س��ریعتر تصمیمات منطقی و س��ریع اتخاذ و اباغ ش��ود.
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وقتی آمریکا با ادعاهای واهی دوباره 
ایران را تحریم می کند :

روزنامه سیاست روز در »چالش 
قانون« از شاهکارهای قانونگذاری ایران 

)22( رونمایی می کند:

ائتالف آمریکایی- عربستانی برای 
پنهان سازی رسوایی آرامکو تقال می کنند
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اردوغان:
آمریکا به تروریست ها رایگان سالح می دهد
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سرمقاله

چه��ار ده��ه از قانونگ��ذاری پس از پی��روزی انقاب 
اس��امی م��ی گذرد. زمان آن فرا رس��یده اس��ت که 
منصفانه و به دور از هر گونه تعصب، عملکرد تقس��یم 
کار ملی قانونگرایی به بوته نقد و داوری س��پرده شود. 
تجربه نظام اس��امی در حوزه قانونگذاری دارای نقط 
مثبت و منفی فراوانی اس��ت که این نوشتار به تحلیل 
برخی از تج��ارب و عبرت های آن می پردازد:  تجربه 
مشکات زندگی مردم: گرانی، بیکاری، اعتیاد، طاق، 
فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل 
مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی 
ب��ازی، رش��وه، فس��اد اداری و اقتص��ادی، واردات بی 
رویه، مص��رف گرایی، قاچاق کاال، معضات فرهنگی، 
آس��یب های اجتماعی و... بیش از گذش��ته زندگی را 
برای مردم دش��وار نموده اس��ت. مشکات یاد شده با 
دسیسه دش��منان بیرونی مانند تحریم ها دارای آثار 
زیانبار فراوانی بر زندگی مردم است. تجربه بی برنامگی 
جناح های سیاسی: در ده دوره گذشته مجلس شورای 
اس��امی بین دو جناح سنتی اصولگرا و اصاح طلب 
دست به دست شده است. عده ای نیز تقریبا در همه 
دوره های قانونگذاری بوده اند که خود مستقل نامیده 
اند. کار جناح های سیاس��ی مرسوم این است که قبل 
از برگ��زاری انتخابات به فعالیت و تبلیغات بپردازند و 
با  افزایش هیجان انتخاباتی )حیدری و نعمتی نمودن 
انتخابات( و بدون انجام هر گونه کار علمی و تشکیاتی 
پیرامون قانونگذاری کشور کرسی های نمایندگی را در 
اختیار بگیرند. تجربه ماشین قانونگذاری و تورم قانون: 
در تمامی ده دوره گذش��ته با کمی تفاوت، قوه مقننه 
همچون ماش��ین چاپ قانون، قان��ون تصویب نموده 
است. در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی بیش از پنجاه و سه هزار رکورد 
قانون ثبت شده است. انبوه فراوان قوانین تنقیح نشده 
همچون انبار بزرگ بدون قفس��ه و طبقه بندی عما 
کار اجرای قانون را برای مجریان و مردم به عنوان ذی 
نفعان واقعی دشوار نموده است. تجربه ساده انگاری در 
قانونگذاری: اساسا گزاره های جزءنگر، ساده و سطحی 
قوانین موج��ود قادر به تحلیل متغیرهای مس��تقل، 
تابع، ضمنی و جزیی مشکات پیچیده، چندبعدی و 
شبکه ای جامعه نیست چه رسد که بتوانند برای حل 
مشکات راهکاری مناسب ارائه نماید.  تجربه ناکارآمدی 
قانونگذاری: در باره هر یک از مشکات زندگی مردم، ده 
ها بلکه صدها قانون وجود دارد که دارای تاثیرگذاری 
موثری بر مشکات یاد شده نیستند. قوانین یکی پس 
از دیگری و بدون توجه به میزان کارآمدی شان تصویب 
و تایید می شوند بدون آنکه میزان اثربخشی قطعی آنها 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد.  تجربه ناهماهنگی تقسیم 
کار ملی قانونگرایی: قانون اساسی، تقسیم کار ملی در 
حوزه قانونگرایی را تعیین نموده است که شامل مجمع 
تشخیص مصلحت )تدوین و تصویب اسناد فرادست و 
مصوبات مورد اختاف بین مجلس و شورای نگهبان(، 
دولت )تدوین لوایح و اجرای قوانین(، مجلس شورای 
اسامی )تدوین طرح ها، تصویب مصوبات، نظارت بر 
اجرای قانون(، شورای محترم نگهبان )تایید مصوبات 
مجلس شورای اسامی و تفسیر اصول قانون اساسی( 
و قوه قضاییه )نظارت بر حس��ن اجرای قوانین( است.  
بدون تردید وضع موجود مش��کات در زندگی مردم، 
دستاورد تقس��یم کار ملی در حوزه قانونگرایی است.  
تجربه مس��ئولیت ناپذیری قانونگ��ذاران: قانونی برای 
پیگیری مسئولیت مدنی قانونگذاران بجز موارد جزیی 
وجود ندارد. کسی مس��ئولیت چهار دهه قانونگذاری 
ناکارآم��د را نم��ی پذی��رد. از منابع مال��ی، طبیعی و 
اجتماعی کشور در چهل سال گذشته بر طبق قوانین 
ناکارآمد استفاده بهینه نشده است.  شایسته است که 
تقس��یم کار ملی در حوزه قانونگرای��ی در برابر مردم 
نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.  تجربه نجابت 
و صب��وری مردم ایران: طی چهار دهه گذش��ته نظام 
قانونگرایی با آزمون و خطاهای فراوان اداره امور کشور 
را به عهده داش��ته است. ملت ایران در تمامی مقاطع 
حساس از نظام اسامی حمایت کرده است و علیرغم 
همه مش��کات موجود در زندگی آنان باز هم از نظام 
اسامی در برابر دشمنان اسام و قرآن دفاع می کنند. 
پاداش نجابت و صبوری ملت ایران، داشتن رفاه مادی 
و معنوی اس��ت که باید در س��ایه تاش های مستمر 
تقس��یم کار ملی نظام قانونگرایی محقق شود. تجربه 
تحول در قانونگرایی: با تم��ام وجود در دوران طایی 
دفاع مقدس امداد الهی را حس کردیم و توانس��تیم با 
استفاده از توانمندی های بومی، دشمنان این مرز و بوم 
را از خاک خود بیرون برانیم. مشکات زندگی مردم نیز 
با همت جهادی تقسیم کار ملی همچون دوران طایی 
دفاع مقدس و با انجام تحول در نظام قانونگرایی کشور 
حل خواهد ش��د. زندگی همراه با آرامش و آسایش و 
س��عادت دنیوی و اخروی حق مسلم مردم ایران است 
که با خواست خداوند متعال دسترسی به آن در آینده 

بسیار نزدیک محقق خواهد شد.

عبرت های قانونگرایی!؟

سیدحسن نصرهللا:

صفحه 1

سردار فدوی: 
خویشتنداری ایران در برابر برخی اقدامات 
به دلیل حفظ حرمت اسالم است

2

رژیم سعودی به آخر خط رسیده است
سیدحسن نصرهللا:

خ���ب���رخ���ب���ر

صفحه 6

مرد تسلیم نیستیم 
مرد ایستادگی هستیم

قیمت بنزین افزایش نمی یابد

۲۳ نفر از بازداشتی های اعتراضات هپکو آزاد شدند
دادستان اراک:

به جنگ پایان ندهید با پاسخ کوبنده ما روبرو می شوید
اتمام حجت انصارهللا با عربستان: 

صفحه 2

روحانی در رژه ۳۱ شهریور: 


