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رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

 در برخورد با فساد »چپ و راست، آقازاده  و بنده زاده « 
نمی شناسیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کنار مبارزه با فساد بدون نگاه به چپ و راست، آقازاده ها و 
بنده زاده ها، از تولید ملی و س��رمایه گذاران سالم که سربازان خط مقابله با دشمن هستند حمایت 

می کنیم.
حجت االسالم حسن درویشیان در آستانه سفر حجت االسالم رئیسی ریاست قوه قضائیه به استان 
آذربایجان ش��رقی در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان بناب با ابراز اینکه "ما باید هم در عمل و 
هم در لس��ان شکرگزار نظام و والیت فقیه باش��یم" اظهار داشت: اگر آگاهی و شناخت الزم درباره 

مسئولیت های خود نداشته باشیم قطعاً از عهده انجام این مسئولیت ها بر نخواهیم آمد.
وی با بیان اینکه "با توجه به شرایط فعلی کشور و موقعیتی که به عنوان دست برتر نظامی سیاسی 
و امنیتی در دنیا داریم، امروز مواجه هستیم با یک تروریسم اقتصادی که توسط آمریکا و عّمال آن 
در منطقه نس��بت به ملت ایران تحمیل شده اس��ت"، گفت: با توجه به افزایش قدرت تأثیرگذاری 
جمهوری اس��المی ایران در منطقه و این که جایی نیست که جمهوری اسالمی در منطقه در حل 

مسائل آن تأثیرگذار نباشد، این فشارها جهت تضعیف این نظام و ملت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی مشکالتی را برای مردم به وجود 
آورده است، خاطرنشان کرد: با این حال این فشارها را به عنوان یک فرصت برای عدم نگاه به بیرون 
می دانیم و مطابق بیانات رهبر معظم انقالب باید با تکیه بر توان داخلی و اس��تفاده از ظرفیت ها و 

توانایی ها برای حل مشکالت اقدام کنیم.
این مقام مسئول، اقتصاد مقاومتی را تنها راه برون رفت از مشکالت عنوان کرد و گفت: همه دستگاه ها 

و نهادها باید در این زمینه اقدامات الزم و مؤثر را انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کنار مبارزه با فساد بدون نگاه به چپ و راست، آقازاده ها و 
بنده زاده ها، از تولید ملی و س��رمایه گذاران سالم که سربازان خط مقابله با دشمن هستند حمایت 
می کنیم. وی با یادآوری اینکه حمایت از کارآفرینی سالم و مبارزه با فساد دو بال موفقیت در کشور 
هستند گفت: اگر با فساد به صورت ساختاری برخورد مناسب صورت نگیرد، نمی شود سرمایه گذاری 
س��الم وجود داش��ته باش��د. وی در ادامه گفت:اعتبارات بانک ها باید در خدمت کس��انی باشد که 
سرمایه گذاری سالم دارند و نه در خدمت کسانی که با استفاده از رانت از سرمایه بانک ها در جهت 
منافع شخصی خود استفاده می کنند. درویشیان شفافیت را از راه های مبارزه با فساد در کشور عنوان 
کرد و گفت: شفافیت یکی از راه های مبارزه با فساد است و عده ای که نمی خواهند شفافیت در کشور 

انجام شود قطعاً به دنبال تخلفات و فساد هستند.
 وی گفت: ایجاد سامانه های قابل رصد و نظارت بموقع مدیران در مجموعه های خود یکی از عوامل 
موفقیت یک مدیر در دستگاه های اجرایی خواهد بود و اگر نظارت ها به موقع و کارآمد اعمال شود 
نیازی به ورود قوه قضاییه در برخی پرونده  ها را نخواهیم داشت. رئیس بازرسی کل کشور در بخش 
دیگری از سخنان خود به آشنایی مدیران، پیرامون وظایف خود در سازمان ها و ادارات اشاره و تصریح 
کرد: حتماً ضروری اس��ت که مدیران به وظایف خود در س��ازمان ها و آنچه باید بر اساس قوانین در 

سازمان خود انجام دهند آشنا باشند.
وی وجود بسیاری از تخلفات و پرونده ها را به دلیل عدم آشنایی مدیران نسبت به قوانین موجود در 
ادارات عنوان کرد و گفت: مردم هم باید نسبت به حقوق و وظایف خود در قبال دستگاه های اجرایی 

آشنایی کامل داشته باشند.
درویشیان در توصیه دیگری نسبت به مدیران دستگاه های نظارتی گفت: در برخورد با ارباب رجوع با 
چهره ای خوب و با اخالق مناسب رفتار کنید که یکی از برنامه های دشمن ناکارآمد جلوه دادن نظام 
اداری کشور است، مدیران باید از این برنامه دشمن کامالً مطلع باشند و در خدمت رسانی به مردم 

عالیق سیاسی را کنار گذاشته چرا که مردم و والیت دو رکن اساسی این نظام اسالمی هستند.
وی با یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد گفت: باید مسئوالن با عزم و 
اراده قوی جهت مبارزه با فساد قدم بردارند و با توجه به این نکته که پیشگیری مقدم بر درمان است 

لذا برای مبارزه با فساد گلوگاه های ایجاد فساد را باید ببندیم.
وی گفت: با توجه به نرخ آمار بیکاری در شهرستان و وجود چنین صنایعی در این شهرستان باید 
آمار بیکاری نیز با تدبیر مسئولین پایین آورده شود و این آمار برای شهرستان بناب شایسته نیست. 
درویشیان در پایان گفت: شهرستان بناب اولین شهرستان است که شهرک صنعتی آن تکمیل شده 

است و نیازمند توسعه شهرک صنعتی است.
وی تصریح کرد: بسیاری از شهرک های صنعتی شهرهای دیگر خالی هستند و این ظرفیت بزرگ 

شهرستان بناب را در بخش صنعتی و کشاورزی نشان می دهد.  تسنیم

نبرد سنگین ارتش سوریه با ارتش ترکیه در تل الورد در 
حومه راس العین

منابع س��وری از نبرد س��نگین ارتش سوریه با ارتش ترکیه در تل الورد در حومه راس العین و حمالت 
توپخانه ای ارتش ترکیه به این منطقه و اشغال ۲ روستا از سوی نظامیان ترک خبر دادند.

بر اس��اس گزارش خبرنگار سانا، نبرد س��نگینی در تل الورد در حومه راس العین میان ارتش سوریه و 
نظامیان اشغالگر ترکیه در جریان است.

ساکنان منطقه در حال فرار به شکل گسترده از منطقه درگیر هستند.
سانا همچنین اعالم کرد: نیروهای متجاوز ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن روستاهای المحمودیه و 
الدریو در حومه راس العین را به اشغال خود درآورده اند و ساکنان حومه تل تمر در حال فرار از منطقه 
هستند. تروریستهای اردوغان منازل ساکنان را در روستای تل الورد در حومه راس العین با توپ زیر آتش 
گرفته اند. همچنین نیروهای قسد در حومه تل تمر مقادیر زیادی نفت را در چاله بزرگی خالی کرده و 

آنرا به آتش کشیده اند تا مانع دید جنگنده های ترکیه ای شوند. مهر

تحریم مشترک آمریکا و شش کشور عربی علیه ایران و 
گروه های مقاومت

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد، به همراه بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات عربی متحده و عربستان 
سعودی علیه ۲5 هدف مرتبط با ایران و گروه های مقاومت را تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در یک بیانیه از تحریم مشترک واشنگتن و شش کشور عربی حاشیه خلیج 
فارس علیه گروه های مرتبط با ایران خبر داد. بنا بر اعالم وزارت خزانه داری آمریکا، »مرکز مقابله با تامین 
مالی تروریسم« که واشنگتن، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات عربی متحده و عربستان سعودی عضو 
آن هس��تند، ۲5 شرکت، بانک و شخص حقیقی مرتبط با ایران و گروه های وابسته به آن در منطقه را 
تحریم کرد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، همه این ۲5 هدف تحریم شده، پیشتر در لیست تحریم های 
آمریکا قرار گرفته بودند. پیش از این »استیو منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا در سفر روز دوشنبه به 
فلسطین اشغالی و پس از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از قریب الوقوع بودن »تحریم های تازه 
علیه ایران« خبر داده بود. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ادعا شده است که ۲۱  هدف تحریم شده 
در اقدام اخیر واشنگتن و شش کشور عربی، به نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، حمایت مالی می کردند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره تحریم شبکه ادعایی وابسته 
به ایران، از قرار گرفتن افراد وابسته به حزب اهلل لبنان در لیست تحریم های مشترک واشنگتن و شش 

کشور عربی خبر داده است.  تسنیم

فرماندار پلدختر:

پل های ارتباطی هیچ منطقه ای در پلدختر قطع نیست
فرماندار پلدختر با بیان اینکه پل های ارتباطی هیچ منطقه ای در پلدختر قطع نیس��ت، گفت: اقدامات 
مربوط به بازسازی و نوسازی واحد های مسکونی در سطح شهرستان نیز با پیشرفت قابل قبولی در حال 
انجام است. حسن رضاییان با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی پل ها، دیوار ساحلی و معابر در وضعیت 
پساسیل شهرستان پلدختر بیان کرد: جهت خدمات رسانی در  وضعیت پساسیل، هر آنچه باید انجام 
می شده، تعریف و در حال انجام است.  وی با بیان اینکه دیوار ساحلی کشکان رود در حال ساخت است، 
ادامه داد: در بحث بازسازی پل های ارتباطی در سطح شهرستان نیز به جد ورود کردیم  تا هر نقصانی 

وجود دارد، مرتفع شود و مردم دغدغه ای در این رابطه نداشته باشند.
 فرماندار پلدختر اضافه کرد: اقدامات مربوط به بازسازی و نوسازی واحد های مسکونی در سطح شهرستان 
نیز با پیشرفت قابل قبولی در حال انجام است و استان های معین که اصفهان و اردبیل  هستند، همکاری 

مطلوبی در این باره دارند؛ مردم از روند امورات اجرایی پساسیل در پلدختر رضایت دارند.
وی تصریح کرد: سطح تخریب وآسیب های سیل فروردین ماه گسترده بود اما نیروهای ستادی و اجرایی 
هرچه در بضاعت داشته را بکار گرفته و وارد میدان خدمت رسانی شده اند. امیدواریم تا پایان آذرماه و 
نهایتا تا آخر س��ال خیلی از پروژه های عمرانی و زیرس��اختی در پلدختر کامل می شود ؛خصوصا منازل 

مسکونی که به هر حال مردم در آنجا مستقر می شوند. میزان
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با توصیه و تأکید روز گذش��ته رهبر معظم انقالب 
اس��المی به لبنان و عراق،  راه برون رفت از بحرانی 
که در این دو کشور ایجاد شده مقابل مسئولین و 

مردم آنها نهاده شد.
مهمترین مؤلف��ه ای که این دو کش��ور نیاز دارند 
عالج نا امنی است،  نکته ای که رهبر معظم انقالب 

اسالمی آن را تبیین کردند.
عراق و لبنان دس��تخوش حوادثی شده اند که اگر 
ادامه داش��ته باش��د می تواند باعث روی کارآمدن 
حکومت و دولتی وابس��ته به آمریکا و س��عودی ها 
ش��ود. اعتراضاتی که در ع��راق و لبنان دیده می 
ش��ود، اعتراضاتی به حق اس��ت که مردم این دو 

کشور از دولت های خود دارند.
مسائل اقتصادی و معیشتی به خاطر شرایط حاکم 
بر این دو کشور با مشکالت زیادی روبرو است، اما 
نمی ت��وان اعتراضات مردمی را یک انقالب، قیام و 
براندازی دانس��ت حداقل در ای��ن مرحله، اما اگر 
دول��ت ها فکری عاجل برای حل مش��کالت خود 

نکنند اوضاع وخیم تر خواهد شد.
شرایطی که در عراق و لبنان به وجود آمده، بدون 
دخالت بیگانه، تبلیغات رسانه های منطقه، دخالت 
های مس��تقیم و غیر مس��تقیم عربستان سعودی 
و صهیونیس��ت ها در لبنان و ع��راق، برنامه ریزی 

آمریکا ممکن نبود اتفاق بیفتد.
ناآرامی و اعتراضات در این دو کشور و هر کشوری 
ک��ه در محور مقاوم��ت قرار دارد، خواس��ته رژیم 

آمریکا، صهیونیست ها و سعودی ها است.
پس از برگزاری راهپیمایی بزرگ و با شکوه اربعین 
حسینی با حضور میلیون ها نفر از مردم مسلمان و 
غیر مس��لمان در عراق، پیش بینی می شد که بار 

دیگر شاهد آغاز اعتراضات در عراق باشیم.
مردم عراق در ش��رایط بد اقتصادی و امنیتی قرار 
دارند، اما آیا اعتراضاتی که اکنون علیه دولت این 
کش��ور صورت می گیرد، مش��کالت این کشور را 

حل می کند؟!
به هیچ وجه چنین نیس��ت، بلک��ه برعکس باعث 
تشدید اوضاع بحرانی در عراق می شود و سرانجام 

خوبی هم در پی نخواهد داشت.
دخال��ت ها، تحریکات و فتن��ه انگیزی ها در عراق 
و لبنان ش��باهت زیادی به فتنه ه��ای ایران دارد 
ب��ه ویژه فتنه دی ماه 96، اما هوش��یاری، آگاهی، 
بصی��رت و پایبندی مردم ب��ه انقالب خود، توطئه 
دیگری از توطئه های دشمنان را خنثی کرد، ولی 

توطئه های دشمن ادامه دارد.
خوش��حالی س��عودی ها و صهیونیست ها از وقایع 
لبنان و عراق، ثابت می کند که آنها دراین اتفاقات 

فتنه انگیز دست دارند.
صهیونیستها و س��عودی ها حتی نتوانستند شعف 
خ��ود را پنه��ان کنند، به همین خاط��ر از آنهایی 
که در جریان اعتراضات لبنان و س��وریه دست به 
آشوب زده و علیه دولت، حزب اهلل، حشد الشعبی، 
ایران و جبهه مقاومت ش��عار سر می دهند، دفاع 

کرده و قدردانی نمودند.
به این سخن یک خبرنگار رژیم صهیونیستی توجه 
کنید؛ »عملیاتی که ارتش)ارتش اس��رائیل( برای 
مقابله با حزب اهلل و حشدالشعبی شروع کرده بود 
فعال متوقف شده تا مشخص شود نتیجه تظاهرات 
معترض��ان در لبن��ان و ع��راق به کجا می رس��د. 
برای اس��رائیل باعث خوش��حالی است که کسانی 
کش��ورهای دشمن را از داخل ناامن کنند و بجای 
ما با دش��منانمان بجنگند! ما به همه آنها خس��ته 
نباشید می گوییم و امیدواریم حرکت آنها که بقای 
ما را تضمین کرده و آرزوی دیرینه  ما که توس��عه 
اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات بوده است آسان می 

کند، همچنان ادامه داشته باشد.«
ه��ر چند با زیرکی که رژیم صهیونیس��تی از خود 
بروز داده، وظیفه این ش��ادمانی و سپاسگزاری به 
یک خبرنگار س��پرده شده تا اتهام مداخله آنها در 
ام��ور داخلی عراق و لبنان به دولت این رژیم وارد 
نش��ود، اما با این وج��ود باز هم س��ران این رژیم 
اکن��ون به خاطر اتفاقات دو کش��ور لبنان و عراق 

با دم خود گردو می شکنند!
م��ردم ع��راق و لبنان باید آگاه باش��ند که در دام 
توطئه سعودی ها و صهیونیست ها نیفتند، که اگر 
چنین ش��ود، کش��ور خود را نیز از دست خواهند 
داد و قطع��اً با جنگ ه��ای داخلی خونباری روبرو 
می ش��وند. هر چه آت��ش درگیری ه��ا در عراق و 
لبنان داغ تر و سوزاننده تر، به مذاق آمریکایی ها، 
س��عودی ها و صهیونیس��ت ها خوش تر، مردم این 
دو کش��ور یقین بدانند که در میان آنها هس��تند 
افرادی فتنه گر، آشوب طلب، نفوذی و اغتشاشگر 
که س��عی دارند از این فضای غبارآلود بهره برده و 

وضعیت را تیره و تار کنند.

کفتارها در کمین 
اعتراضات لبنان و عراق

ادامه صفحه 2

واعظی: 
خواسته های ایران محقق نشود گام چهارم 
کاهش تعهدات را برمی داریم

ظهره وند: 
اکنون توپ برجام در زمین طرف  مقابل 

است
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سرمقاله

صفحه 2

حسن هانی زاده:

توطئه علیه عراق و لبنان 
با هدف تضعیف محور 

مقاومت است
کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا گف��ت: توطئه ای 
س��ازمان  یافته علیه لبنان و عراق به صورت همزمان 
و با نیت ضربه زدن به محور مقاومت ش��کل گرفته 
اس��ت. حس��ن هانی زاده درباره اظهارات اخیر مقام 
معظم رهبری مبنی بر پیگی��ری مطالبات به حق 
مردم لبنان و عراق در چارچوب ساختارهای قانونی 
این کشور گفت: بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در م��ورد لبنان و عراق کاماًل راهبردی و برگرفته از 

واقعیات میدانی و سیاسی این ۲ کشور است.
کارشناس مسائل غرب آس��یا درباره فتنه اخیر در 
عراق تصریح کرد: از یک سال گذشته تاکنون در این 
کشور عزت ابراهیم الدوری معاون دیکتاتور معدوم 
عراق س��ه بار با مقامات س��فارت آمری��کا در عراق 
و در اس��تان االنبار دیدار داشته اس��ت و وی برای 
ایجاد آشوب، بلوا و کشتار در عراق برنامه ریزی های 
مش��ترکی کردند. هانی زاده گف��ت: در تظاهرات و 
تجمع��ات اخیر عراق دس��ت عناص��ر رژیم بعث و 
جریان های ش��یعی وابسته به سفارت آمریکا کاماًل 
مشهود اس��ت. وی تأکید کرد: رهبر معظم انقالب 
با توجه به ش��ناخت دقیقی که از حجم توطئه های 
آمریکا علی��ه محور مقاومت دارند هش��دارهایی را 
داده اند که مسائل امنیتی باید مورد توجه مردم این 
دو کش��ور قرار داشته باشد. کارشناس مسائل غرب 
آس��یا افزود: رهبر معظم انقالب به دولت های عراق 
و لبنان اعالم کردند که باید ضمن پاس��خگویی به 
مطالبات مشروع مردم این دو کشور، مسائل امنیتی 
و خ��ط قرمزها بای��د کاماًل رعایت ش��ود، لذا نباید 

تجمعات و تظاهرات به خشونت گرایش پیدا کند.
هان��ی زاده با اش��اره به تجمعات ص��ورت گرفته در 
دو هفته اخیر در لبنان تصریح کرد: س��عد حریری 
نخست وزیر لبنان اس��تعفای خود را تقدیم رئیس 
جمهوری این کشور کرده که البته نشان دهنده آن 
اس��ت که آمریکا و عربستان و برخی جریان های 8 
مارس به دنبال آن هستند به وزرای عضو جریان 8 
مارس که وابسته به جریان مقاومت هستند اتهام زنی 
کنند تا ناکارآمدی دولت حریری را متوجه 8 مارس 
و حزب اهلل لبنان کنند. کارشناس مسائل غرب آسیا 
گفت: حجم توطئه های امنیتی در دو کش��ور عراق 
و لبنان بسیار پیچیده است و به همین دلیل رهبر 
معظم انقالب اسالمی با توجه به تجربه گران سنگی 
که دارند به مقامات دو کشور هشدار دادند که باید 
مسائل به گونه ای حل و فصل شود که آسیبی به این 

دو کشور وارد نشود.
وی اف��زود: با توجه به اینکه هر دو کش��ور لبنان و 
عراق بخشی از محور مقاومت را تشکیل می دهند لذا 
توطئه ای سازمان  یافته علیه این دو کشور به صورت 
همزمان با نیت ضربه زدن به محور مقاومت ش��کل 

گرفته است.  فارس
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