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محرمانه بودن اموال مسئوالن وجاهت قانونی و شرعی ندارد
نماینده نجف آباد در مجلس با بیان اینکه بهترین شیوه مبارزه با فساد، شفافیت 
حداکثری اس��ت گفت: محرمانه بودن اموال مس��ئوالن وجاهت قانونی و شرعی 
ندارد و باید در دسترس همگان باشد. ابوالفضل ترابی درباره اعالم شفاف اموال 
و دارای��ی مس��ئوالن گفت: معتقدم که اموال مس��ئوالن و هم��ه مردم محرمانه 

نیست.  وی افزود: به نظرم محرمانه بودن اموال همه مسئوالن و همه مردم هیچ 
وجاهت قانونی و ش��رعی ندارد و باید در دسترس همگان باشد. نماینده نجف آباد در 

مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: وقتی رهبر انقالب در درس خارج فقه فرمودند که 
در کش��ورمان فقط باید مسائل امنیتی و نظامی محرمانه باشد تکلیف برای مسئوالن در 
زمینه اعالم اموال و دارایی مش��خص اس��ت زیرا این فرمایش ایشان یک دستور شرعی، 
فقهی و قانونی اس��ت. ابوترابی گفت:  امروز بهترین ش��یوه مبارزه با فساد بحث شفافیت 

حداکثری است.  فارس 

ملت ایران فریب تهدید و تطمیع دشمن را نمی خورد
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: امروز دشمن با فشار اقتصادی 
و استفاده از ترفند های تهدید و تطمیع می خواهد کشور ما را تحت تاثیر القائات 

خود قرار دهد، اما ملت ایران فریب تهدید و تطمیع آنرا نمی خورد.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل 

با بیان اینکه قدرت به سه حوزه، سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم می شود، گفت: 
می��زان توانمندی های ی��ک ملت برای مقابله با تهدیدات خارج��ی، برقراری امنیت 

داخلی و ایجاد توس��عه پایدار از مولفه های قدرت تعیین کننده اس��ت. قدرت سخت و 
نیمه سخت نظامی هم یکی از مولفه های قدرت ملی است.

وی گفت: اگر دش��من موضع گیری های محکم ما را می بینید و اینکه آمادگی مقابله با 
دشمن فرامنطقه ای در باالترین سطح در کشور وجود دارد همگی وابسته به توان نظامی 

سخت کشور است.  میزان

دولت نمی تواند الیحه ای که قانون نشده ابالغ کند
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارجاع 
الیحه الحاق جمهوری اس��المی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا 
ملی ) پالرمو( در مجلس شورای اسالمی خالف قانون اساسی و آیین نامه داخلی 
مجل��س ب��ود. علی احمدی، با توجه ب��ه پایان مهلت بررس��ی  الیحه مربوط به 

کنوانس��یون پالرمو در مجمع با توجه به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس 
بیان داش��ت: باید بین استناد به سخنان سخنگوی شورای نگهبان و نظر رسمی این 

شورا در رابطه با این الیحه تفکیک قائل شد. احمدی در پاسخ به معاون حقوقی رئیس 
جمهور که گفته مبنای حقوقی برای ابالغ این مصوبه توس��ط رئیس جمهور وجود دارد 
گفت: با توجه به تعیین تکلیف آئین نامه داخلی مجمع و با توجه به ناقص بودن فرایند 
رس��یدگی در مجلس هیچ مبنای حقوقی برای ابالع این مصوبه توسط رئیس جمهور و 

یا قانونی بودن آن وجود ندارد.  روابط عمومی مجمع

گروه رویکرد  دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار 
با نماینده ویژه پوتین تاکید کرد که پاسخی پشیمان کننده در 
انتظار عوامل حمله به کش��تی ایرانی در دریای س��رخ خواهد 

بود.
»الکس��اندر الورنتیف« نماینده ویژه رئیس جمهور روس��یه با 
»علی ش��مخانی«، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی جمهوری اس��المی ایران دی��دار و پیرامون 

آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.
در ای��ن دیدار طرفین با تاکید ب��ر تقویت بیش از پیش روابط 
ای��ران و روس��یه در حوزه ه��ای سیاس��ی، دفاع��ی، امنیتی و 
اقتصادی آخرین تح��والت منطقه بویژه رخ��داد نگران کننده 
تج��اوز نظامی ترکیه به س��وریه را مورد بررس��ی و تبادل نظر 
قرار دادند. ش��مخانی با اش��اره ب��ه طرح مرم��وز آمریکا برای 
احی��ای مجدد داع��ش و گس��ترش ناامنی در غرب آس��یا بر 
لزوم هوش��یاری و هماهنگی کش��ورهای منطقه برای مقابله با 

اقداماتی که می تواند موجب بی ثباتی و ناامنی شود تاکید کرد.
وی ب��ا بیان اینکه برخورد دوگانه با تروریس��م از س��وی هیچ 
کشوری قابل قبول نیست، گفت: باید حل و فصل مسئله ادلب 
در س��وریه بعن��وان یکی از اولویت های مبارزه با تروریس��م در 

دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ضمن مخالفت با تجاوز 
نظامی ترکیه به سوریه تصریح کرد؛ هرگونه اقدامی که موجب 
تش��دید ناامنی و تصاعد بحران در منطقه شود باید به سرعت 
متوقف شود. شمخانی گفت: بحران های منطقه از جمله بحران 
سوریه و یمن راهکار نظامی نداشته و باید از طریق دیپلماسی 
و گفتگوهای س��وری – س��وری و یمنی – یمنی حل و فصل 
ش��ود. وی هرگونه تجاوز و تحمیل جنگ به کشورهای منطقه 
را اقدامی در راس��تای سیاست های نا امن کننده آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: مردم رنج دیده 
کشورهایی که س��ال ها درگیر جنگ و خونریزی بوده اند دیگر 

تحمل پذیرش بحران های جدید را ندارند. دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی ناامنی در آبراه های بین المللی را به عنوان یکی از 
عوام��ل خطرناک ایجاد بحران در منطقه نام برد و تصریح کرد: 
پاس��خ پش��یمان کننده ای به عوامل حمله به کشتی ایرانی در 
دریای س��رخ که در صدد ایجاد موج جدیدی از تشنج آفرینی 
در منطق��ه هس��تند خواهیم داد.نماینده وی��ژه رئیس جمهور 
روس��یه نیز با ارائه گزارشی از تحوالت سیاسی و نظامی شمال 
س��وریه و گفتگوهایی که مس��کو با طرف ه��ای درگیر در این 
بحران داشته اس��ت اظهار داش��ت: تداوم همکاری و اشتراک 
مساعی دو کش��ور در ابعاد سیاس��ی و امنیتی می تواند چون 
گذشته ضمن جلوگیری از توس��عه و احیاء تروریسم، تضمین 

کننده ثبات و امنیت پایدار در منطقه باشد.
در همین حال وبگاه خبری المیادین حمله به نفتکش ایرانی را 
نشانگر ناامیدی »محور آمریکایی تحریم ایران« از ادامه قدرت 
ته��ران در صادرات نفت خود در ش��رایطی خوان��د که آمریکا 
راهبرد فش��ار حداکثری علیه ایران تحمیل کرده اس��ت. »نور 
الدین اس��کندر« تحلیلگر وبگاه خبری ش��بکه المیادین حمله 
اخیر به نفتکش ایرانی در دریای س��رخ را با تالش های مستمر  
و مذبوحانه رژیم صهیونیس��تی طی ماه های اخیر برای منفجر 
کردن منطقه و وضعیت شکننده آن در ارتباط خواند و نوشت: 
اس��رائیل تالش داشت ش��رایط منطقه را به یک جنگ شدید 

میان آمریکا و عربستان با اسرائیل مبدل کند.
وی تاکید کرد: در چند ماه گذش��ته ، اس��رائیل س��عی کرد با 

اقدامات خصمانه امنیتی در عراق ، س��وریه و لبنان همه را به 
جنگ س��وق دهد. بخصوص در ش��رایطی که نتوانس��ته بود از 
طری��ق متحدانش در داخل دولت ترام��پ، آمریکا را به جنگ 
بکش��اند و بالعکس همه چیز برعکس شد. جان بولتون برکنار 
ش��د  و دیگران خطر گزینه نظامی را درک کردند.این تحلیلگر 
ب��ه تالش های مداوم رژیم صهیونیس��تی ب��رای تحکیم نفوذ و 
تس��لط خود در دریای س��رخ و ممانعت آن از حضور هر گونه 
قدرت متخاصمش در آنجا گفت: مطبوعات اس��رائیلی طی دو 
روز گذش��ته داده های جدیدی را منتش��ر کردند که می گوید 
اس��رائیلی ها نگرانند آمریکایی ها همان طور که پش��ت ُکردها 
را خالی کردند پش��ت آنها را هم خال��ی کنند. بنابراین به نفع 
اس��رائیل اس��ت که کارت ها را به هم ریخته و  واشنگتن را به 
سمت گزینه هایی خاص از طریق به راه انداختن جنگ با ایران 
س��وق دهد. اسکندر حمله به نفتکش ایرانی را نشانگر ناامیدی 
مح��ور آمریکایی تحریم ایران از ادامه قدرت تهران در صادرات 
نفت خود در شرایطی خواند که آمریکا راهبرد فشار حداکثری 

علیه ایران تحمیل کرده است.
وی  تصری��ح ک��رد: ادام��ه کار نفتکش ه��ای ایران��ی ک��ه در 
آبراهه های بین المللی تردد می کنند نشانه شکست آمریکاست 
که از یک س��و دونالد ترامپ را در تنگنا قرار داده و از س��وی 
دیگر به تهران کمک می کند تا با مرحله فش��ار حداکثری کنار 
بیاید. بخصوص که ترامپ در ماه جاری وارد آخرین سال دوره 
ریاس��ت جمهوری خود می ش��ود و برای به دست آوردن ثمره 

فش��ار خود بر ایران تا قبل از پایان این دوره تحت فش��ار است 
و در داخ��ل آمری��کا هم احتمال محاکم��ه وی وجود دارد که 
این امر ش��انس او را برای دور دوم ریاس��ت جمهوری کاهش 
می دهد.اسکندر افزود: اما عجیب ترین جنبه این موضوع اصرار 
دول��ت آمریکا برای اعم��ال زور و فرار از همه ضوابط اخالقی و 
قانون��ی و دوری از هنجارهای بین المللی و س��ازوکارهای حل 

اختالف است.
تحلیلگر المیادین افزود: در کنار گزینه های احتمالی از عوامل 
دس��ت داش��تن در حمله به نفتکش ایران، اظه��ارات »برایان 
هوک«، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران درباره 
اینکه تهران یا باید مثل دیگر کش��ورها رفتار کند و یا ش��اهد 
فروپاشی اقتصاد خود باشد، یک عمل قلدرمابانه آشکار از سوی 
واشنگتن و اعتراف مستقیم آمریکایی ها به این مساله است که 
برای اعمال مواضع خارجی خود س��الح گرس��نه نگاه داشتن 
ملت ها را بکار می گیرند. به قول نویسنده منظور هوک از رفتار 
کردن ایران مثل باقی کشورها چیست و سپس جواب می دهد 
از نظ��ر آمریکایی ها این یعنی رفتار کردن مطابق میل آمریکا . 
شاید اظهارات هوک در مهم خواندن سفر وزیر دفاع عربستان 
به واش��نگتن  مسئله را واضح تر کند. عربستان سعودی تهدید 
جدیدی را از دولت ترامپ برای ایران اجاره کرد که ترجمه آن 
ارسال تجهیزات نظامی و اعزام نیرو برای سعودی هاست و علت 
نیاز عربس��تان به توانایی نظامی آمریکا، شکست ریاض در هر 

جایی است که قصد تقابل با تهران داشته است.
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دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با نماینده ویژه پوتین

پاسخ  پشیمان کننده ای به عوامل حمله 
به کشتی ایرانی می دهیم


