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سیاسی

وطن امروز شماره 2695

اخبار

صرف اعالم خبر وقوع مفاسد
اعتمادزداست

رئی��س قوهقضائی��ه درب��اره
مقابله با فس��اد گفت :در این
باره باید به یاد داش��ته باشیم
صرف اعالم خبر وقوع مفاسد،
نهتنها اعتمادساز نیست ،بلکه
اعتمادزداست .آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به
مقابله نظام با مفاسد میشود ،اوالً شناسایی و رفع
بسترهای فساد و ثانیاً برخورد قانونی و عبرتآموز
با مفسدان است .به گزارش میزان ،حجتاالسالم
رئیسی با اش��اره به فرمان  8مادهای مقام معظم
رهبری درباره مبارزه با مفاس��د اقتصادی اظهار
کرد :در این پیام 3 ،دستگاه نظارتی از  3قوه یعنی
وزارت اطالعات در قوه مجریه ،س��ازمان بازرسی
کل کش��ور در قوهقضائیه و دیوان محاسبات در
قوه مقننه ،مورد خطاب رهبر معظم انقالب قرار
گرفتند .معتقدم همچنان این فرمان ،یک منشور
زنده و الزماالجرا برای همه دستگاههاست که به
هیچ عنوان از اجرای مفاد آن نباید غفلت کنند.

شیطنتآمریکا باعث ایجاد وفاق
در کشور شد

رئیس مجلس شورای اسالمی
در دی��دار معاون��ان پارلمانی
وزارتخانهه��ا و دس��تگاههای
اجرایی کشور گفت :شیطنت
آمریکاییها باعث شد فضای
وف��اق و همدلی در کش��ور به وج��ود بیاید که
ارزش��مند اس��ت و در حالی که نی��ت دیگری
داش��تند ام��ا موفق به تحق��ق آن نش��دند .به
گزارش فارس ،علی الریجانی در ادامه با اش��اره
به نامگذاری س��ال جاری از س��وی مقام معظم
رهبری به عن��وان «رونق تولید» بیان داش��ت:
برخی قوانین و مقررات سرمایهگذاری را سخت
کرده لذا الزم است در دستگاهها ستادی تشکیل
ش��ود تا ایرادات قانونی مش��خص شود که البته
به معاونت قوانین مجلس نیز گفتهایم تا تنقیح
قوانین را در اولویت قرار دهند .وی افزود :مجلس
تنها یک س��ال و چند ماه دیگ��ر فرصت دارد و
هنوز لوایح زیادی برای بررس��ی مانده است لذا
الزم اس��ت دولت درباره اینکه ک��دام لوایح باید
در اولویت بررس��ی قرار گیرد به مجلس اطالع
دهد.

مخالفت با سپاه پاسداران
مخالفت با ملت ایران است

رئیس هیات مؤسس و امنای
دانش��گاه آزاد گف��ت :س��پاه
پاس��داران مدافع انقالب است
و مخالفت با س��پاه پاسداران،
مخالفت با ملت ایران اس��ت.
ب��ه گزارش مه��ر ،علیاکبر والیت��ی در همایش
بزرگ «من هم یک سپاهیام» که در واکنش به
اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران انقالب
اسالمی صبح دیروز در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار
ش��د ،گفت :چند روز پی��ش در بیانیهای عرض
کردم به عنوان یک عضو کوچک بس��یج اساتید،
یک س��پاهی هس��تم ،بنابراین اگر آمریکاییها
میخواهند بگویند س��پاه تروریس��ت است ما به
عنوان س��پاهی میگوییم ش��ما مبدا تروریسم
هستید و این پاسخی اس��ت که آمریکاییها در
این مدت از مردم ایران با هر تفکری شنیدند که
همگی سپاهی هستند .وی خاطرنشان کرد :اگر
قرار بود طرحی داشته باشیم که نشان دهیم سپاه
عصاره فضائل ملت اس��ت ،جز این عمل نمیشد
و چنین نتیجهای به دست نمیآمد .آمریکاییها
با این اقدام خود ،کار ما را آس��ان کردند تا نشان
دهیم مخالفت با سپاه پاسداران ،مخالفت با ملت
ایران است.

طرح تقویت سپاه نهایی شد

ط��راح ط��رح تقویت س��پاه
در برابر آمری��کا گفت :طرح
تقویت س��پاه نهایی ش��ده و
در صورت تصویب در جلسه
کمیسیون امنیت ملی ،امروز
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد
گرف��ت .محمد دهق��ان در گفتوگو با مهر ،از
تصوی��ب نهایی طرح تقویت جایگاه س��پاه در
مقابل آمریکا در کمیته ویژه خبر داد و گفت :در
این طرح ،دولت و نیروهای مسلح موظف شدند
از طریق دیپلماسی فعال سیاسی و دفاعی در
راستای برچیده شدن پایگاههای نظامی آمریکا
در منطقه اقدام کنند.
عضو کمیته ویژه بررس��ی ط��رح مقابله با
آمریکا تصریح کرد :طبق این قانون ،پایگاههای
نظامی آمریکا در منطقه تروریس��تی شناخته
میشوند و وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح
باید در راستای تعطیلی این پایگاهها ،دیپلماسی
فعال سیاس��ی و دفاعی داشته باشند .دهقان
اظهار داشت :همچنین مقرر شد هر اقدامی که
علیه سپاه از سوی نهادهای بینالمللی یا افراد
داخلی انجام شود ،از طریق قانون اقدام متقابل
پیگیری ش��ود و دولت موظف به پیگیری این
موضوع است.
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اخبار

رهبر انقالب در دیدار شرکتکنندگان
در مسابقات بینالمللی قرآن کریم:

توطئههای دشمنان
نفسهایآخر دشمنی
با جمهوریاسالمی است

گروه سیاس�ی :مراس��م پایانی سیوشش��مین دوره
مسابقات بینالمللی قرآن کریم صبح دیروز (دوشنبه)
با ش��رکت اس��اتید برجس��ته و قاریان بینالمللی و
همچنین قرآنپژوهان و میهمانان شرکتکننده در این
مسابقات ،در حضور رهبر حکیم انقالب اسالمی برگزار
ش��د .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،رهبر انقالب اسالمی در این مراسم ،فهم قرآن
و عمل به آن را تأمینکننده س��عادت بشر در دنیا و
آخرت دانستند و با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکالت
و گرفتاریهای امت اسالمی و بشریت به علت عمل
نکردن به معارف قرآنی اس��ت ،گفتند :امروز به لطف
الهی در جمهوری اسالمی ،اقبال مردم بویژه جوانان
به معارف قرآنی و تمسک به این معارف روزبهروز در
حال گسترش اس��ت و همین تمسک به قرآن مایه
سعادت ،قوت و عزت نظام اسالمی خواهد بود .حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای با قدردانی از دستاندرکاران
برگزاری مس��ابقات بینالمللی ق��رآن ،تالوت قرآن و
انس با آن را مقدمه فهم و معرفت قرآنی و همچنین
تعمیق معنویت در قلب و ذهن انس��ان برشمردند و
افزودند :بسیاری از کجرویها ،بدفهمیها ،ناامیدیها،
خیانتها ،دشمنیها و تسلیم شدن در برابر طواغیت،
بهعلت دوری از قرآن و معنویت و معرفت ناشی از آن
است .ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن زمینهساز
عزت ،رفاه ،پیش��رفت ،قدرت ،انسجام ،سبک زندگی
ش��یرین در دنیا و تأمینکننده سعادت آخرت است،
خاطرنشان کردند :متاسفانه برخی سران کشورهای
اسالمی به دستورات قرآنی عمل نمیکنند و بهجای
آنکه «اشدا ُء علی الکفار» باشند ،نوکر و دنبالهرو آمریکا
و صهیونیستها هس��تند و بهجای «رحما ُء بَی َن ُهم»،
زمینهساز اختالفها و جنگها همچون جنگ سوریه،
یمن و کش��تار مردم مسلمان ش��دهاند .رهبر انقالب
اس�لامی ،الزمه عمل به قرآن را یاد خداوند و تقوای
الهی دانستند و با اشاره به شهدا بهعنوان انسانهایی
که در مرتب��ه عالی تقوا ق��رار دارند ،گفتند:

شهدای ما درسهای زیادی را به ملت ایران دادند که
نمونه ب��ارز آن ،پدیده کمنظی ِر حرکت عظیم مردمی
برای کمک به مناطق سیلزده است .حضرت آیتاهلل
خامنهای ،امدادرسانی و کمکهای مردمی به مناطق
سیلزده گلستان ،مازندران ،ایالم ،لرستان و خوزستان
را شبیه حرکت جوانان در دوران دفاع مقدس خواندند
و افزودند :این حرک��ت عجیب مردمی که این روزها
ش��اهد هس��تیم ،همانند روحیه فداکاری و ش��وق و
ذوق جوان��ان در دهه  60اس��ت .ایش��ان ،این روحیه
را نتیجه آموزهها و درسهای قرآنی برش��مردند و با
اشاره به دشمنیها با جمهوری اسالمی ایران ،تأکید
کردند :اگرچه دش��منیها و حجم و شدت آن بیشتر
از گذشته به نظر میرسد اما این اقدامات و توطئهها،
نفسهای آخر دشمنی دشمنان با جمهوری اسالمی
است .ایشان در پایان تأکید کردند :هرچه آنها نسبت
به ملت ایران ش��دت عمل بیشتری به خرج دهند و
س��ختتر بگیرند و هرچه از پایبن��دی ملت ایران به
معارف قرآنی عصبانی ش��وند اما این ملت در مقابل،
قویتر و قدرتمندتر خواهد ش��د و تمسک خود را به
قرآن بیشتر خواهد کرد.
پی��ش از س��خنان رهب��ر انق�لاب اس�لامی،
حجتاالسالم خاموشی ،نماینده ولیفقیه و رئیس
سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان گزارشی ،گفت:
سیوششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم
با شعار «یک کتاب ،یک امت» با هدف ایجاد فضای
انس میان مسلمانان ،زمینهسازی جهت ایجاد هویت
اسالمی واحد در سایه آموزههای قرآن و ایجاد فضای
وحدتبخش میان ملتهای مسلمان در شهرهای
تهران و قم برگزار ش��د .وی با اشاره به فعالیتهای
انجامشده در این دوره از مسابقات ،افزود :در رویداد
بزرگ قرآنی امس��ال  ۳۲۹نفر از اهالی قرآن از ۶۷
کش��ور جهان ش��امل مس��ابقهدهندگان ،داوران،
میهمانان ویژه و جمعی از اس��اتید و فعاالن قرآنی
حضور داش��تند .در ابتدای این دیدار تعدادی از
اساتید و برگزیدگان مسابقات بینالمللی قرآن
کریم ،آیاتی از کالماهلل مجید را تالوت کردند.

 FATFدر مجمع رأی نمیآورد

رهبر انقالب به درخواست رئیسجمهور برای برداشت از
صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینههای ناشی از خسارات سیلهای اخیر پاسخ دادند

صدور مجوز با مقدمات

گروه سیاسی :رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ
به درخواس��ت مجوز رئیسجمهور برای برداش��ت
از صن��دوق توس��عه ملی به منظور تأمین بخش��ی
از هزینههای ناش��ی از خس��ارات س��یلهای اخیر،
جدیت دستگاههای مس��ؤول در پیگیری و جبران
خسارتهای مالی سنگین سیل بویژه خسارتهای
وارده ب��ر کش��اورزان را الزم دانس��تند و از دول��ت
خواس��تند با اس��تفاده از محلهای قانونی موجود،
س��ریعاً اقدامات الزم را آغاز کن��د و در ادامه پس از
جمعبن��دی وضعیت و در صورت نیاز ،برداش��ت از
صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��انی دفت��ر مقام معظم
رهبری ،متن پاسخ رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم

جناب حجتاالس�لام والمس��لمین آقای دکتر
حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیت
در پاس��خ به مرقوم ش��ماره /۹۸ – ۶۳۶م مورخ
 ۱۳۹۸/۱/۱۸آنجناب اشعار میدارد:
خسارتهای مالی ناش��ی از سیل ویرانگر بویژه
در چند اس��تان بسیار سنگین و مصیبتبار است و
الزم است بهطور جدی از سوی دستگاههای مسؤول
پیگی��ری و جبران ش��ود .البته کمکه��ای مردم و
نهادهای انقالبی و دستگاههای متعدد دولتی و نظامی
در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی
است ولی این کمکها نمیتواند خسارتهای وارده
به آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای
س��یلزده را جب��ران کند و ورود دولت الزم اس��ت.
مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در
صورت مس��دود بودن راههای دیگر ممکن است لذا
تأکید میشود دولت سریعاً از محلهایی همچون:

* 5درصد مقرر در بودج ه عمومی کش��ور برای
جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
* جابهجایی در ردیفهای بودجههای عمرانی
* بیمهها و تسهیالت بانکی
اقدام��ات الزم را آغ��از کن��د و در ادام��ه پ��س از
جمعبندی وضعیت ،در صورت نیاز ،برداشت از صندوق
مزب��ور مورد تأیید اینجانب خواهد ب��ود .الزم میدانم
توصیههای زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم:
 -۱فرمانده��ی واح��د ب��رای مدیری��ت یکپارچه،
هماهنگی ،انس��جام ،پیگیری ،نظارت و پاسخگویی
نس��بت به اقدامات پیش��گیری ،آمادگ��ی ،مقابله،
بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
 -۲پایگاه اطالعات جامع و قابل اتکا از کلیه عناصر
حقیق��ی و حقوقی متأثر از س��یالب اخیر با قابلیت
برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و
کمکهای دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت
ایجاد شود.
 -۳برنام��ه اقدام��ات با اولویتبن��دی و زمانبندی
مشخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی
و نهاده��ای عموم��ی و انقالب��ی و مردمی با تعیین
مسؤولیتها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
 -۴اقدامات الزم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی
و فوری افراد متأثر از سیالب خصوصاً تأمین خسارات
کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
 -۵بهمنظور رونق کس��بوکار در مناطق سیلزده
حداکثر استفاده از ظرفیتهای مناطق مذکور برای
بازس��ازی صورت پذیرد .ضمن اینک��ه تدابیر الزم و
فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای
آس��یبدیده مس��کونی و تجاری و تولیدی به اجرا
گذاشته شود.
توفیقات هم ه دستاندرکاران را مسألت مینمایم.
سیدعلی خامنهای ۲۳ /فروردین ۱۳۹۸

انتشار بخشهای جدیدی از گفتوگوی خصوصی ترامپ و سلمان
درباره باجگیری آمریکا از عربستان بهخاطر محافظت از آلسعود

سعودی از ایران میترسد؟

گروه سیاسی :این عبارت که عربستان به گاو شیرده برای آمریکا
تبدیل شده ،در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ ملموستر
شده و رفتاری که رئیس فعلی کاخ سفید با حکام سعودی انجام
میدهد نش�ان میدهد رئیسجمهور آمریکا تعمد ویژهای دارد
ت�ا با تحقیر س�عودیها ،موقعیت این کش�ور را در منطقه غرب
آسیا به آنها گوشزد کرده و با طرح نیاز مبرم آلسعود به حمایت

به گزارش «وطنامروز» ،ترامپ اردیبهشت 96
در اولین سفر خارجی خود به عربستان رفت و آنطور
که میخواس��ت س��عودیها را دوشید .او با سلمان
و پس��رش یک قرارداد  460میلیارددالری به سود
آمریکا بست؛ قرارداد فروش!
رق��م کلی قرارداد  460میلیارد دالر و عنوان آن
توسعه چشمگیر روابط امنیتی بود 350 .میلیارد دالر
برای مدت  10س��ال و  110میلیارد دالر به صورت
آنی و در جریان همان سفر عملیاتی شد .ترامپ پس
از سفر عربستان به آمریکا برگشت .او هنگام بازگشت
به کشورش به هموطنانش گفت برایتان 500هزار
ش��غل آوردهام! همان موقع کاخ سفید بیانیه داد و
اعالم کرد این قرارداد هنگفت و این بسته تجهیزات
نظامی به منظور تقویت امنیت عربستان و منطقه
خلیجفارس در برابر تهدیدات ایران بوده است.
این یک قرارداد بزرگ در تاریخ آمریکا بود؛ یک
ق��رارداد  460میلیارد دالری ،آن هم قرارداد فروش!
چرا سعودیها در نخستین سفر ترامپ چنین هزینه
هنگفتی انج��ام دادند و این رقم بزرگ ق��رارداد را
به امضا رس��اندند؟ عنوان این قرارداد نشان میداد
دلیل این معامله ترس و نگرانی عربس��تان سعودی
از افزای��ش قدرت ایران در منطقه غرب آس��یا بوده
است اما ارزیابی دیگری هم همان زمان مطرح بود.
آیا واقعا بنسلمان پسر پادشاه بیمار سعودیها ،این
قرارداد هنگفت را تحت عنوان هزینه گرفتن رضایت
آمریکا برای رسیدن به تاج و تخت سعودی منعقد
کرده بود؟
اگرچه ارزیابیهای مطرحشده درباره دور جدید
مناس��بات میان آمریکا و سعودی ،بیشتر پیرامون
برنامههای ولیعهد جوان برای رسیدن به پادشاهی
در عربس��تان اس��ت اما دونالد ترامپ در مواجهه با
طرفداران��ش در آمریکا موضوع جالبی را درباره این
نیازمندی عربستان به آمریکا مطرح کرده است .او
به غیر از این قرارداد بزرگ ،از س��عودیها به خاطر
حضور نظامیان آمریکایی در عربستان باج هم گرفته

واش�نگتن ،از آنها باج بگیرد .ترامپ با آنکه در رقابتهای انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،بشدت به حکومت عربستان تاخته و آنها
را مسببین حادثه  11سپتامبر نامیده بود اما رویکرد تاجرمآبانه خود
را در نخستین سفر خارجیاش به نمایش گذاشت .عربستان سعودی
اگرچه یکی از محورهای انتقادی ترامپ در رقابتهای انتخاباتی بود،
در عین حال ریاض مقصد نخستین سفر خارجی او نیز بود.

است.
جزئیات جلسه او با پادشاه سعودی بود .البته ترامپ
به گ��زارش «وطنامروز» ،مهرماه  ،1397ترامپ  3روز قبل از بیان این اظهارات در میسیس��یپی،
در جم��ع هواداران��ش در «میسیس��یپی» برای با اش��اره به گفتوگوی تلفنی چن��د روز قبلش با
نخستینبار درباره بخشی از محتوای سفرش به ریاض «ملکسلمان» ،پادشاه سعودی گفته بود« :عربستان
و مکالمه خصوصیاش با س��لمان ،پادشاه عربستان س��عودی را دوست دارم .امروز گفتوگویی طوالنی
س��عودی ،جزئیاتی را مطرح ک��رد .او در اظهاراتش با پادشاه فوقالعادهشان سلمان داشتم .به او گفتم،
نشان داد عنوان قرارداد هنگفت  460میلیارد دالری پادشاه! شما چندین تریلیون پول دارید .بدون ما چه
با عربستان سعودی ،یعنی «توسعه چشمگیر روابط کسی میداند [برایتان] چه اتفاقی میافتد؟ شاید
امنیتی» و بیانیه کاخ سفید درباره این قرارداد که در نتوانید آن هواپیماها را ن��گاه دارید .میدانید چرا؟
آن صراحتا اعالم ش��ده بود این قرارداد برای تقویت چون به آنها حمله خواهد شد».
ترامپ با اظهاراتش درباره تماس تلفنی با سلمان
عربستان در مقابل تهدیدات ایران منعقد شده ،دلیل
اصلی امضای آن با عربستان بوده است ،ضمن اینکه و نیز اظهاراتش درباره محتوای جلسهاش با سلمان
در ریاض ،تقریبا ماهیت سفر
ترامپ از ش��اه سعودی هزینه
حضور نظامی��ان آمریکایی در گفتم پادشاه! اگر ما برویم ،اگر ارتش به عربستان سعودی و امضای
خاک عربس��تان را نیز مطالبه ما ب�رود ،ایران  2هفتهای [کش�ور] آن قرارداد بزرگ  460میلیارد
شما را میگیرد .گفتم پادشاه! شما دالری را ت��ا ح��دود زی��ادی
کرده است.
ترام��پ مهرم��اه  ۲ 1397تریلی�ون دالر در بان�ک دارید اما آشکار کرد.
ام��ا این پای��ان کار نبوده
در جم��ع طرفداران��ش در ما برای محافظت از ش�ما  ۴میلیارد
میسیس��یپی گف��ت« :ما از دالر میخواهیم ،اگرنه [از عربستان] اس��ت .گوی��ا او در جلس��ات
عربس��تان س��عودی حفاظت خ�ارج میش�ویم» .پادش�اه گفت خصوصیاش در کاخ س��فید
میکنیم .قطعا ش��ما خواهید «قبال چنین چی�زی اتفاق نیفتاده ،و جلس��اتی ک��ه ب��ا دیگ��ر
گف��ت آنها ثروتمند هس��تند ،نمیفهم�م» .و م�ن گفت�م «بل�ه ،سیاس��تمداران و مقام��ات
البته من ملک سلمان را دوست میدانم ،متأس�فم اما م�ا  ۴میلیارد آمریکایی داشته ،باز هم درباره
سفرش به عربستان سعودی و
دارم اما به او گفتم پادش��اه! ما دالر میخواهیم»
ماجرای مکالمهاش با سلمان
داریم از شما حفاظت میکنیم،
شما شاید بدون (حفاظت) ما  2هفته هم آنجا دوام صحبت کرده است .گویی او همانند فاتحان ،عالقه
نیاورید ،شما باید هزینههای نظامی (حفاظت آمریکا زیادی داشته است از قرارداد  460میلیارد دالری و
از عربس��تان) را بپردازید» .رئیسجمهور آمریکا که دوش��یدن آلسعود بگوید .در جدیدترین کتابی که
در شهر «ساوتهیون» صحبت میکرد ،افزود« :ما از در آمریکا درباره سیاستهای ترامپ در کاخ سفید
بس��یاری از این کش��ورها در ازای هیچ (پولی) دفاع منتشر شده ،ماجرای جالب مذاکرات ترامپ و سلمان
میکنیم و آنها با سوءاس��تفاده از ما ،این قیمتهای در نخستین س��فر ترامپ به عربستان سعودی نیز
باالی نفت را به ما میدهند .این چیز خوبی نیست .ما مورد اشاره قرار گرفته است .روایتی که در این کتاب
از آنها میخواهیم به باال بردن بهای نفت پایان دهند درباره گفتوگوی ترامپ و س��لمان منتشر شده ،تا
حدود زیادی با اظهارات ترامپ در جمع هوادارانش
و میخواهیم شروع به کم کردن بهای نفت کنند».
ای��ن اظهارات ترام��پ اولین روایت رس��می از در میسیس��یپی همخوانی دارد .بر اساس روایت

این کتاب ،ترامپ در دیدارش با س��لمان ،به غیر از
موضوع قرارداد  460میلیارد دالری ،از او خواس��ته
 4میلی��ارد دالر به آمریکا برای هزینههای نظامیان
آمریکایی در خاک عربستان پرداخت کند.
به گزارش فارس ،بر اس��اس کتاب تازهمنتش��ر
ش��ده «قلهای (کنگره) که به ج��ان دادن میارزد؛
نب��رد کنگره و آینده آمریکای ترامپ» نوش��ته «آنا
پالمر» و «جیک ش��رمن» از روزنامهنگاران نش��ریه
«پولیتیکو» ،ترامپ سپتامبر سال گذشته میالدی در
جریان یک جلس��ه خصوصی با حامیان ملی حزب
جمهوریخواه ،به یادآوری س��فری پرداخته که در
س��ال  ۲۰۱۷به عربستان س��عودی داشته است .او
دیدارش با «سلمان بنعبدالعزیز» پادشاه سعودی را
«خوب» توصیف و ادعا کرده در این دیدار به پادشاه
سعودی ،گفته است« :پادشاه! اگر ما برویم ،اگر ارتش
ما برود ،ایران  2هفتهای [کش��ور] شما را میگیرد.
ش��ما فقط  ۲تریلیون دالر اینجا [س��رمایهگذاری]
کردهاید .اما همه شما [هواپیمای شخصی بوئینگ]
 ۷۴۷دارید» .رئیسجمهور آمریکا سپس در توضیح
اینکه سعودیها چقدر ثروتمند هستند ،به حامیان
مالی حزب جمهوریخواه گفته اس��ت« :همه شما
فقط با هواپیمای «گالف اس��تریم ( »۶۵۰یک جت
ش��خصی کوچک) پرواز میکنید ،درس��ته؟ اندازه
[این هواپیما] به اندازه یک اینچ از  ۷۴۷هم نیست.
سلطان پول (پادشاه سعودی) یک  ۷۴۷دارد ،پادشاه
یک  ۷۴۷دارد ،اگر  ۷۴۷نداش��ته باشید ،فقیرید».
ترامپ س��پس دوباره به شرح مکالماتش با پادشاه
سعودی بازگشته و گفته است« :گفتم پادشاه! شما ۲
تریلیون دالر در بانک دارید اما ما برای محافظت از
شما  ۴میلیارد دالر میخواهیم ،اگرنه [از عربستان]
خارج میشویم» .پادشاه گفت «قبال چنین چیزی
اتفاق نیفتاده ،نمیفهمم» .و من گفتم «بله ،میدانم،
متأس��فم اما ما  ۴میلی��ارد دالر میخواهیم» .وی
س��پس در اش��اره به س��عودیها ،آنها را «کودن»
توصیف کرده است.

عض��و مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظ��ام گفت :پس از
طی مراحل قانونیFATF ،
در جلسه عمومی مجمع رأی
منفی میگیرد زی��را عدهای
هم که مواف��ق بودند ،پس از این اقدام آمریکا،
موضوع برایشان روشن شد.
آیتاهلل مجتهدشبس��تری در گفتوگو با
مهر ،درباره تأثیر اقدام آمریکا علیه س��پاه بر
رأی مجمع تش��خیص مصلحت نظام نسبت
به لوایح  FATFاظهار داش��ت :برای عدهای
از اعضای مجمع تش��خیص ،حقیقت روشن
است و همه تصمیم خود را گرفتهاند و معلوم
است در برابر «پالرمو» ،چه تصمیمی خواهند
گرفت .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاکید کرد :با این تفاس��یر عیان میش��ود که
 CFTهم حتی بدت��ر از «پالرمو» به انقالب
ضربه میزند اما برای آنکه سیر قانونی داشته
باشد ،طبق مقررات مجمع تشخیص این لوایح
باید در کمیس��یونها مورد بحث قرار گیرد از
این رو «پالرمو» بررس��ی شده است اما CFT
بتازگی وارد مجمع ش��ده و باید کمیس��یون
برای آن تش��کیل شود .وی تصریح کرد :پس
از ط��ی مراحل قانونی ،این لوایح در جلس��ه
عمومی مجم��ع رأی منف��ی خواهند گرفت
زی��را عده قلیلی هم که با پالرمو موافق بودند،
پ��س از این اقدام آمریکا ،موضوع برایش��ان
روشن ش��د .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام تأکید کرد :دولت پیش از این بر تصویب
لوایح چهارگان��ه  FATFاصرار میورزید ولی
باید بدانیم در نهایت دولت نیز تابع نظر مجمع
تشخیص مصلحت نظام است و این موضوع در
نهایت باید در مجمع تعیین تکلیف شود و در
ی که مجمع این کنوانسیونها را رد کند،
صورت 
دولت نمیتواند این موضوع را اجرا کند.

امدادرسانی نیروهای عراقی
به سیلزدگان خوزستان

نیروهای جنبش مقاومت اس�لامی نجبای
عراق ،به کمک س��یلزدگان شهرستان اهواز
ش��تافته و عالوه بر عملیات عمرانی ،در چند
روس��تا اقالم غذایی توزیع کردن��د .به گزارش
فارس ،یک کاروان از جنبش مقاومت اسالمی
نجبای عراق اخیرا برای کمکرسانی به مردم
س��یلزده خوزستان و لرس��تان به جمهوری
اس�لامی ایران اعزام شده است .این کاروان در
 2مرحله به کمک سیلزدگان شهرستان اهواز
ش��تافته و عالوه بر عملیات عمرانی ،در چند
روستا اقالم غذایی مورد نیاز مردم را توزیع کرده
اس��ت .رزمندگان نجبا همچنین با حضور در
منطقه «الغدیر» واقع در محدوده شمالغربی
اهواز در حاشیه جاده اهواز -اندیمشک ،سیلبند
ایجاد کردند تا مانع طغی��ان آب و نفوذ آن به
شهر شوند .در این عملیات عمرانی ،جمعی از
فرماندهان ،مدیران دفاتر استانی ،اعضای ارشد
این جنبش و در رأس آنها «حاج نصر الشمری»
رئیس ش��ورای اجرایی و معاون دبیرکل نجبا
مشارکتداشتند.

محاکمه متهمان پرونده تعاونیهای
البرز ایرانیان و ولیعصر

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان
پرونده تعاونیهای البرز ایرانیان و ولیعصر برگزار
شد .به گزارش میزان ،سومین جلسه رسیدگی
به اتهامات متهمان پرون��ده تعاونیهای البرز
ایرانیان و ولیعصر روز گذشته با حضور متهمان،
وکالی تعیینی و نماینده دادس��تان به صورت
علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در بخش��ی از این جلسه ،نماینده حقوقی
سازمان تعاون روستایی کشور پس از حضور
در جای��گاه به قرائت ش��کایت این س��ازمان
پرداخ��ت و گفت :ش��رکت تعاون��ی ولیعصر
شرکتی اس��ت که از افراد حقیقی و حقوقی
تش��کیل ش��ده و اساس��نامه آن به تصویب
مجمع رسیده ،بنابراین اداره امور آن بر عهده
هیأتمدیره و مدیرعامل آن اس��ت .سازمان
مرکزی تعاون روس��تایی ایران به عنوان ناظر
پس از حسابرس��ی که انج��ام داد ،اعالم کرد
این ش��رکت بدون هماهنگی اقدام به خارج
کردن منابع مالی مردم کرده است و از جمله
تخلفاتی که داشته این بوده است که این منابع
را صرف خرید امالک در ش��هرهایی همچون
مشهد ،تهران و آمل کرده است.

