
  بان�د خرمي پ�ور – عام�ري به بهان�ه واردات 
روغ�ن 150ميلي�ون دالر ارز دولت�ي گرفتن�د، 
 روغن�ي نياوردن�د  و ح�اال از 17مته�م 10 نف�ر 

فراري هستند

  ي�ك روز پس از آنكه رئيس جمهور از ميدان 
اميرچخماق يزد، منتقدان خود را به توپ بس�ت 
و آنها را بي اخالق و بي ايمان ناميد و ش�عارهاي 
مطالبات اقتصادي )به زعم ايشان تعداد معدودي 
جوان( را خواست امريكا توصيف كرد، ديروز به 

رفسنجان رفت و همه را به اعتدال دعوت كرد!

رئيس ستادكل نيروهاي مسلح: 

روسيه به حذف مورالس واكنش نشان داد

حاشيه اي بر افشاي رقم واقعي قرارداد سرمربي 
تيم ملي فوتبال و برخي بازيكنان باشگاهي 

 مبارزه با فساد 
 به مذاق برخي  خوش نيامد

كودتاي سازمان يافته 
امريكايي در بوليوي

ولنگاري مالي فوتبالي ها 
رياضت اقتصادي مردم

اخالل روغني 150ميليون 
دالري يك خانواده!

 روحاني همه را 
به میانه روی و اعتدال 

دعوت كرد!

جنگ سوريه
 جنگ جهاني 

در ابعاد كوچك بود
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حکمرانی متعالی در گام دوم انقالب
 گام دوم انقالب که در آغاز دهه 

داوود عامری
  یادداشت

پنجم انقالب اسالمی با نگاه به 
جای��گاه چهل س��الگی در 
فرهنگ اسالمی از سوی رهبر معظم انقالب صادر شد، در واقع 
یکی از اسناد مهم راهبردی نظام در مسیر حرکت رو به آینده 
است. در نقطه عطف چهل سالگی انقالب، رهبر حکیم انقالب 
اسالمی با خطاب قرار دادن ملت ایران، به ویژه جوانان پرورش 
یافته در دامان انقالب اسالمی، منشور حرکت نظام اسالمی را 
با محوریت نیروی انسانی مؤمن و با هدف روشن و آرمان بزرگ 
برپایی تمدن نوین اسالمی، ترسیم کردند و ویژگی  هایی را 
برای آن برشمردند که از جمله می توان به مشارکت حداکثری 
مردم در خدمت رسانی، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم 
امکانات عمومی، افزایش معنویت و اخالق در فضای عمومی 

جامعه و... اشاره کرد. 
 همانطور که اشاره شد، ثقل اصلی تحقق کامل منشور گام دوم 
انقالب، بر محور اصلی مردم و حکومت اسالمی ترسیم شده 
است که در واقع در وهله اول نیازمند یک گام بزرگ فرهنگی 

برای ایجاد ظرفیت های الزم است. 
 همگان س��خن معروف  »الن��اس علی دی��ن ملوکهم« را 
ش��نیده ایم. این َمَثل حکیمانه به ص��ورت موجز و عمیق، 
اشاره ای دقیق بر تأثیرگذاری حکمرانی بر جامعه دارد، لذا در 
این یادداشت تالش می کنیم با هدف طرح موضوع برای اهل 
پژوهش، مطالبی را در خصوص حکمرانی متعالی با تأکید بر 

دیپلماسی صلح عادالنه در گام دوم انقالب تبیین نماییم. 
1-  بی تردی��د یکی از مهم  ترین س��رمایه ها برای حرکت 
در مسیر س��اختن تمدن نوین اس��المی، نیروی انسانی 
مؤم��ن، انقالبی و پر انرژی اس��ت. این س��رمایه هم باید 
مدیریت ش��ود و هم تربیت. لذا یکی از نیازهای اساس��ی 
برای حرکت در مسیر گام دوم انقالب و تحقق حکمرانی 
متعالی، پرورش مدیران انقالبی پر انرژی، معتقد و مؤمن 
به اهداف و آرمان ه��ای انقالب با بهره گی��ری از تجارب 
ارزنده پیشکسوتان عرصه مدیریت انقالب است. آموزش 
تفکر راهبردی به مدیران جوان و واگذاری مسئولیت ها به 
آنها، در کنار بهره گیری از تجارب موفق گذشته، مدیریت 
کشور را آماده یک خیز بلند در مسیر تحقق تمدن نوین 
اس��المی خواهد کرد. اما باید دانس��ت ک��ه تمدن نوین 
اسالمی یک تمدن منزوی و بدون تعامل با جهان نیست، 
بلکه می خواهد آینده ای بهتر برای تمام جهانیان بسازد. 
این جهان بهتر، در اولین گام نیازمند امنیت و ایجاد فضای 
مناسب برای ش��کوفایی اس��تعدادهای خدادادی انسان 

است که در س��ایه صلح و عدالت تحقق می یابد. بنابراین 
دیپلماسی بر اساس ایجاد یک صلح عادالنه در منطقه و 
جهان، یکی از مهم  ترین ارکان حرکت جهانشمول تمدن 
نوین اسالمی است و می تواند زیراندازی برای دیپلماسی 

کشور مبتنی بر اصول انقالب باشد. 
حکمرانی متعالی در گام دوم انقالب، در س��ایه یک تحول 
اساسی در نظام مدیریت کشور در حوزه داخلی و مراودات 
بین الملل در سطوح مختلف اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت 
اس��ت از واگذاری مدیریت کشور به اندیش��ه های جدید با 
تمرکز بر انتقال تجارب گذشته و به روز رسانی دانش مدیریت 
در کشور و ایجاد یک نظام عادالنه در جهان بر اساس صلح 
عادالنه که می توان از طریق نهادینه سازی تصمیمات کالن 
در کشور بر مبنای تحقیق، پژوهش و یافته های علمی به آن 
دست یافت و آن را مدل و الگو قرار داد برای الهام بخشی در 

بسیاری از حوزه های گفتمانی. 
2-  نهاد س��ازی یکی از ضرورت های هر نظام تحول خواه 
است. واقعیت امر این است که حرکت بر مبنای چشم انداز 
جمهوری اس��المی ایران بر اس��اس مانیفس��ت گام دوم 
انقالب، حذف برنامه های حاشیه ای و بدون اولویت و تبدیل 
ساختارهای سنگین و غیر کارآمد مدیریتی به ساختارهای 
کارآمد و چابک، متناسب با نیاز های تمدنی جدید در تمام 
زمینه ها است. این اتفاق در کنار جوانگرایی و آماده سازی 
نسل های جدید برای ورود به عرصه های جهانی متناسب 
با س��اختار های جدید و واگذاری بس��یاری از اقدامات به 
مردم، می تواند به عنوان یک راهبرد تسهیل کننده، سرعت 
حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی را افزایش دهد. امروزه 
دیپلماس��ی عمومی یکی از کارآمد  ترین و تأثیر گذار  ترین 
نوع ارتباط در عرصه بین المللی است و تمدن نوین اسالمی 
حرکت های بین المللی خ��ود را با ابتنا ب��ه فرهنگ ایران 

اسالمی و حکومت علوی شکل خواهد داد. 
بی تردی��د در س��اختارهای جدی��د مدیریت��ی، پرهیز از 
اش��رافی گری، س��رمایه گذاری روی نظام آموزشی کشور 
و تربیت نس��ل قانون مدار و فعال در عرص��ه کار و تالش و 
معتقد به تحقق صلح عادالنه در جه��ان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 
3-  تمدن نوین اس��المی، نیازمند جامعه پرنشاط و دارای 
روحیه مثبت نگر است. امید به آینده در کنار تالش و کوشش 
جمعی برای ایجاد ارزش افزوده در تمامی حوزه های اقتصادی 
و رونق فضای کسب و کار صادقانه، می تواند جامعه را به یک 
واحد فعال و پر نشاط برای ایجاد س��اختارهای متناسب با 

تمدن نوین اسالمی و همچنین پیشبرد دیپلماسی عمومی 
در جهان تبدیل نمایند. 

این اس��ت که ایجاد محیط کس��ب و کار صادقانه، اعتماد 
عمومی را به مدیریت کالن و س��طوح پایین تر آن افزایش 
می دهد و این اعتم��اد می توان��د تضمین کننده موفقیت 
بس��یاری از برنامه ه��ای راهب��ردی گام دوم انقالب برای 
حاکمی��ت در عرصه داخلی و بین المللی باش��د. این نکته 
به معنای آن است که ظرفیت جذاب ملی و فرهنگ غنی 
اسالمی، به عنوان یکی از سرمایه های مهم تولید قدرت نرم، 
می تواند افکار عمومی جهانی را متوجه پیام های سعادت 
بخش و خیر خواهانه تمدن نوین اسالمی نماید و آن را در 

دل ملت  ها نفوذ دهد. 
 تردیدی نیست که بدون همکاری و همراهی عموم مردم، 
نمی توان چشم انداز دقیقی از موفقیت یک برنامه پیش بینی 
کرد و برای اینکه بت��وان بر چالش ها فائق آمد، الزم اس��ت 
که فرهنگ سازی درس��تی از برنامه های گام دوم انقالب و 
راهبردهای آن برای مردم صورت گیرد و مردم را به بدنه فعال 
دیپلماسی صلح عادالنه به عنوان یک واحد فعال و دیپلماتیک 

تبدیل نمایند. 
رهبر معظم انقالب در ترسیم مس��یر تمدن نوین اسالمی، 
اصلی  ترین رکن آن را مردم و فرهنگ اسالمی- ایرانی تبیین 
فرمودند، بنابراین فرهنگ س��ازی در سطح کالن جامعه و 
ایجاد نشاط و انگیزه درس��ت در مردم برای تغییر به سوی 
ایجاد سبک زندگی متناسب با آرمان تمدن نوین اسالمی، 
در کنار هوشیاری برای مقابله با توطئه های دشمنان تمدن 
نوین اس��الم عزیز می تواند تحقق اه��داف گام دوم انقالب 
را در عرصه های وس��یع جهانی نه  تنها تسریع نماید،بلکه 
مدیریت کالن کشور را نیز با مطالبات عمومی به سوی ایجاد 
ساختارهای متناسب با خواست جوامع اسالمی سوق دهد. 

 بی شک، حکمرانی متعالی و قابلیت های امت اسالمی در کنار 
بهره گیری از توانمندی های دفاعی، عمومی و تبیین گفتمان 
صلح عادالنه با بهره گیری از گفتمان دیپلماتیک تأثیرگذار، 
بهترین و سریع ترین راه تحقق اهداف و چشم انداز گام دوم 
انقالب اسالمی است که رهبر معظم انقالب ترسیم کردند و 
آخر این مسیر، اعتالی عظمت و اقتدار دین مبین اسالم در 
سایه آموزه های اصیل قرآنی و نوید بخش صلح و عدالت برای 
ملت بزرگ ایران، جهان اسالم و همه انسان های حق طلب 
خواهد بود چرا که به فرموده مقام معظم رهبری »حکومت 
علوی بش��ر را به عدالت، آرامش، ایمان ب��ه معنویت، صفا و 

برادری، صلح و دوستی حقیقی می رساند.«

وزير نفت جزئيات ميدان جديد نفتی را تشريح كرد
»نام آوران« 22 میلیارد بشکه به ذخایر نفت درجای کشور افزود

قانون جدید انتخابات، راستی آزمایی عراق برای برون رفت از بحران 

نصراهلل: ایران در موضع منطقه ای مقتدر ایستاده است 

  اقتصادی وزي�ر نفت گف�ت: حجم نفت 
درجای ميدان كش�ف ش�ده 
53/3 ميليارد بشكه است كه نام جديد آن »نام آوران « است. 
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه روز گذشته در مراسم اعالم خبر 
کشف میدان نفتی نام آوران با اشاره به جزئیات این مخزن، 
اظهار کرد: ای��ن مخزن دومین مخزن نفتی بزرگ کش��ف 
شده در تاریخ ایران است و اسم این مخزن را به پاس خدمات 
همه افرادی که در گوشه و کنار کشور به خدمت می پردازند، 
به ویژه کارکنان مدیریت اکتشاف که نام آوران گمنام صنعت 
نفت هستند و در شرایط سخت کاری کار می کنند، نام آوران 

گذاشته ایم. 
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن ن��ام آوران، همان گمنام��ان نام آور 
افتخارآفرین کشورند، گفت: مخزن کشف شده ٥3 میلیارد 
بشکه ذخیره نفت درجا دارد و احتمال گسترش آن به سمت 

جنوبی مخزن وجود دارد. 
به گفته وی، فعالیت های اکتشافی مربوطه از سال 13۹٥ آغاز 
شد و با توجه به اینکه حدود 31میلیارد بشکه اکتشاف های 
پیشین بوده اس��ت، حدود 22 میلیارد بشکه به ذخایر نفت 
درجای کش��ور و 2/2میلیارد بش��که به ذخای��ر نفت قابل 

استحصال کشور افزوده می شود. 

وی با بیان اینکه این دومین مخزن نفتی بزرگ کشف شده 
در ایران اس��ت، گفت: نخس��تین الیه بزرگ، الیه آسماری 

گچساران با ٥٤ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا بوده است. 
وزیر نفت با بیان اینکه در میدان نام آوران با وسعت 2هزار و 
٤۰۰ کیلومتر و عمق 3هزار و 1۰۰ متر و با ضخامت نفت ۸۰ 
متر یک مخزن به اندازه ٥3میلیارد بشکه کشف شده است، 
اظهار کرد: قبالً در این منطقه میادین منصوری، سوسنگرد، 
آب تیمور، س��پهر، جفیر و دارخوین را داشتیم که زیر این 

میادین الیه نفتی کشف شده بود. 
وی با بیان اینکه احتمال گسترش این میدان به سمت جنوب 
غربی و شرقی نیز وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه این نفت 
فشرده است با تکنولوژی فعلی، ذخیره بازیافت 2/2 میلیارد 
بش��که به تولید اضافه می ش��ود و این در شرایطی است که 
ضریب بازیافت ٥3 میلیارد بش��که در هر یک درصد اضافه 
برداشت به معنای افزوده ش��دن 32 میلیارد دالر به ثروت 

کشور است. 
زنگنه با اشاره به برنامه های توسعه ای اظهار کرد: برنامه توسعه 
این میدان در قالب آب تیمور، منصوری، سپهر و جفیر است. 

   نمی توان ذخاير نفتی ايران را ناديده گرفت
وزیر نفت همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال 

که آیا جایگاه نفتی ایران در دنیا پس از این کشف توسعه پیدا 
می کند، گفت: در عملیات بازار اولویت با ظرفیت قابل عرضه 
نفت است و هیچ کس نمی تواند ذخایر قابل بازیافت یک کشور 

را نادیده بگیرد. 
وی با بیان اینکه در کوتاه مدت ظرفیت تولید قابل عرضه است، 
تأکید کرد: در میان مدت و درازمدت کسی نمی تواند میدان 

نفت و گاز اثبات شده یک کشور را نادیده بگیرد. 
به گفته وی، بهترین الگو برای توس��عه صنعت نفت اتکا به 
ظرفیت داخلی و استفاده از تکنولوژی و سرمایه خارجی است.  
زنگنه همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه آیا 
وزارت نفت برنامه ای برای اکتشاف در خزر دارد، گفت: در حال 

حاضر اکتشاف در خزر در اولویت کار وزارت نفت نیست. 
وی با بیان اینکه ضریب بازیافت در مخازن مختلف با توجه 
به ذخیره مخزن، سنگ مخزن و عوامل دیگر متفاوت است، 
اظهار کرد: باید تالش کنیم ضریب مخازن را در میدان نفتی 

کشور توسعه دهیم و این مسئله در اولویت قرار گیرد. 
وزیر نفت با بیان اینکه ای��ران ب��ه دو روش ارتقای فناوری 
ملی و تعامل بین المللی با هدف دس��تیابی به تازه های روز 
دنیا ب��ه دنبال افزایش بازیافت اس��ت، اظه��ار کرد: ضریب 
بازیافت در دنیا به دلیل رشد فناوری در حال افزایش است. 

دولت عراق در راستای تحقق    بین الملل
مطالبات معترض�ان و آرام 
كردن اوضاع، پيش نويس جديد قانون انتخابات اين كشور 
را تدوين كرده كه اولين گام عملی برای برون رفت از بحران 
سياسی است. آيت اهلل سيستانی هم درباره جدی نبودن 
احزاب سياسی برای اصالحات ابراز نگرانی كرده است. 
دولت عراق که در هفته های اخیر با حمایت از مطالبات 
به حق مردم گفته بود به زودی اصالحات اساسی را برای 
بهبود اوضاع معیشتی و مبارزه با فساد اداری شروع خواهد 
کرد، دیروز اولین گام راستی آزمایی را برداشت و از تدوین 
قانون جدید انتخابات در این کشور خبر داد. یک منبع در 
ریاست جمهوری عراق خبر داد که این نهاد، با همکاری 
گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل، 
پیش نویس قانون جدی��د انتخابات را تدوی��ن کرد. این 
مقام به شبکه الفرات گفت:»به موجب این قانون جدید، 
کمیساریایی متشکل از مسئوالن قضایی و کارشناسانی 
تشکیل خواهد شد که به دور از سهم خواهی حزبی است«. 
این مقام مسئول توضیح داد:»در قانون جدید، 3۰ درصد 
از تعداد نمایندگان پارلمان کاسته و سن نامزدی نیز به 2٥ 
سال کاهش یافته است«. وی با بیان اینکه در قانون جدید، 
بیشترین رأی، در حوزه های انتخاباتی مالک خواهد بود، 
خاطرنشان کرد:»نخس��ت وزیری نیز پیش نویس قانون 
انتخاباتی دارد. پیش نویس این قانون از ریاست جمهوری 
به دولت ارائه شده است زیرا شامل تعهدات مالی خواهد 
بود«. وی در پایان گفت:»رایزنی      ها برای یکسان س��ازی 
دیدگاه      ها درباره این قانون در جریان است تا به پارلمان 
ارائه شود«. در همین ارتباط، عامر الفایز از رهبران ائتالف 
»الفتح« در پارلمان، از توافق بر سر اصالح قانون انتخابات 
خبر داد و گفت:»فراکس��یون های سیاسی به این یقین 

رسیده اند که باید قانون انتخابات، اصالح و کمیساریای 
انتخابات، به صورت کامل تغییر کند«. وی با بیان اینکه 
این مسئله در راستای اجابت خواسته های مردمی است، 
تأکید کرد:»در جلس��ات آینده پارلمان عراق، مس��ئله 
اصالح قانون انتخابات بررسی خواهد شد«. از سوی دیگر، 
سخنگوی رسمی دفتر اطالع رسانی نخست وزیر عراق از 
فراهم شدن 2۰۰ هزار فرصت شغلی از طریق اصالح قانون 
بازنشستگی کشور خبر داد. تدوین قانون انتخابات عراق 
پس از آن انجام ش��د که هزاران نفر از مردم این کشور با 
حضور در خیابان     ها خواستار اصالحات اساسی در ارتباط 
با فساد و بهبود اوضاع معیشتی شدند. دور دوم تظاهرات 
در بغداد و ش��هرهای جنوبی عراق از 2٥ اکتبر آغاز شده 
و همچنان ادام��ه دارد؛ هرچند از ش��مار معترضان طی 
روزهای اخیر کاسته شده است. این تظاهرات در اعتراض 
به افزایش بیکاری و مش��کالت اقتصادی آغاز شد، ولی 
برخی کشور     ها از جمله امریکا، عربستان سعودی و امارات 
در منحرف کردن مسیر آن، نقش اصلی را ایفا می کنند. 

   نگرانی آيت اهلل سيستانی 
هرچند جریان های سیاس��ی در عراق نس��بت به اجرای 
اصالحات در این کش��ور تأکید دارند اما سهل انگاری در 
این زمینه نگرانی مرجعیت عراق را در پی داش��ته است. 
رئیس هیئت سازمان ملل در عراق پس از دیدار با آیت اهلل 
سیستانی، مرجع عالی قدر ش��یعیان گفت که مرجعیت 
دینی عراق نس��بت به عدم جدیت احزاب سیاسی برای 
اجرای اصالحات نگران است. به گزارش شبکه السومریه، 
جنین هینس پالسخارت، رئیس هیئت سازمان ملل در 
عراق پس از دیدار با آیت اهلل سیستانی در نجف در کنفرانس 
مطبوعاتی ضمن تأکید بر احترام به حاکمیت عراق، اظهار 
کرد:»توصیه      هایی را به دولت عراق کردیم و اکنون زمان آن 

فرا رسیده که دولت چیزی را تقدیم ملت کند .« پالسخارت 
درباره دیدار با آیت اهلل سیستانی نیز عنوان کرد:»مرجعیت 
از عدم جدیت احزاب سیاس��ی برای انجام اصالحات ابراز 
نگرانی کرده و بر این مسئله تأکید کردند که تنها در صورت 

انجام اصالحات تظاهرات پایان می یابد.«
    اتهام زنی امريكا به ايران 

مقامات کاخ س��فید که تا پیش از ای��ن از مداخله صریح 
در ام��ور عراق امتن��اع می ورزیدن��د، در اقدام��ی کاماًل 
مداخله جویانه ای��ران را متهم به ایفای نق��ش در عراق 
کرده و خواستار برگزاری هر چه زودتر انتخابات در این 
کشور شده اند. به گزارش شبکه العالم، مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا با اش��اره به اعتراض      ها در لبنان و عراق در 
اظهاراتی مدعی شد:»این مردم ایستاده اند و می گویند 
نمی خواهند بخشی از جمهوری اسالمی ایران باشند. آنها 
می خواهند شهروند کشور خودشان باشند، نه بخشی از 
شبه نظامیان ایران«. سخنگوی کاخ سفید هم در بیانیه ای 
اعالم کرد:»ایاالت متحده نسبت به حمالت مداوم علیه 
معترضان، فعاالن مدنی و رسانه     ها همچنین محدودیت 
دسترسی به اینترنت در عراق به شکل جدی نگران است«. 
این مقام کاخ سفید مدعی شد:»درحالی  که حکومت ایران 
منابع خود و نیز گروه های مسلح و سیاسی متحد خود را 
به کار گرفته تا مانع ابراز مس��المت آمیز عقیده و مواضع 
سیاسی مردم عراق ش��ود، عراقی      ها بی تفاوت نخواهند 
ماند«. امریکا تالش می کند با دام��ن زدن به اعتراضات 
عراق و لبنان و تحریک معترضان علیه ایران و جریان های 
مقاومت، نفوذ ایران در منطقه را تضعیف کند. امریکایی     ها 
درحالی ایران را به مداخله در امور عراق متهم می کنند که 
خود با تثبیت حضور نظامی در عراق، به دنبال فتنه انگیزی 

در این کشور هستند. 

  بین الملل دبي�ركل ح�زب اهلل لبنان 
اعالم كرد كه ايران در برابر 
تحريم   ها و فشار  ها ايستادگی كرد و راهبرد رئيس جمهور 
امري�كا در قبال اين كش�ور شكس�ت خورده اس�ت. 
سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل عصر دو  شنبه به مناسبت 
روز شهید در لبنان، درباره تحوالت منطقه و اقدامات مخرب 
امریکا سخنرانی کرد. به گزارش ش��بکه المیادین، نصراهلل 
گفت:»تهدید رهبر انصاراهلل علیه رژیم صهیونیستی، تهدیدی 
معتبر است، اهمیت این موضوع در آن است که این سخنان از 
زبان رهبری گفته می شود که پنج سال است با ارتش و قوای 
بزرگ در حال مبارزه و جنگ است«. نصراهلل ادامه داد:»یمن 

امروز پیشرفته   ترین سالح   ها از موشک و پهپاد را در اختیار دارد 
و شجاعت استفاده از این موش��ک   ها و پهپاد  ها را هم دارد«. 
محور بعدی سخنان نصراهلل درباره ایران بود. نصراهلل در این باره 
تأکید کرد:»در ماه های گذشته شبح جنگ علیه ایران وجود 
داشت اما امروز این موضوع به احتمال ۹۹/۹۹ درصد از بین 
رفته است. ایران در برابر تحریم   ها و محاصره ایستادگی کرد و 
امروز در موضع منطقه ای خود مقتدر ایستاده است. راهبرد 
ترامپ علیه ایران شکست خورده است«. نصراهلل سپس تصریح 
کرد:»امروز ش��اهد تغییر ادبیات برخی کشورهای منطقه و 
منطقه خلیج فارس هستیم؛ اسم شان را نمی بریم اما برخی در 
حال تقابل با ایران بودند. اعمال تحریم، فشار از داخل و خارج 

بر ایران، ارعاب برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره،که همه 
شکست خورد. ترامپ خیلی وقت اس��ت پای تلفن است تا 
ایران به او زنگ بزند«. وی در پرداخت به تحوالت لبنان گفت: 
رایزنی   ها در لبنان همچنان ادامه دارد تا بهترین راه حل برای 
کشور پیدا شود. دبیرکل حزب اهلل گفت:»شرکت های رسمی و 
غیردولتی ایران آماده آمدن به ایران هستند، اما چه کسی مانع 
می شود؟ طبعاً ایاالت متحده امریکا«. وی خطاب به مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا گفت:»کجاس��ت آن فسادی که 
گفته می شود ایران به لبنان آورده است، آیا این نفوذ در بخش 
بانکی وجود دارد یا ارتش؟ اگر هم مفسدی در لبنان وجود دارد 

دوست شما هستند.

يادداشت هاي امروز

نسخه امريکايی کودتا در بولیوی
سید رحیم نعمتی

1٥

به جاي مبارزه با فساد، فرافکني نکنید
حسن رشوند

2

لطفاً در صندلي پاسخگويی بنشینید!
محمد اسماعیلي

2

 »نام آوران « 22میلیارد بشکه 
به ذخایر نفت درجای كشور افزود

  وزیر نفت: در میدان نام آوران با وسعت 2هزار و ٤۰۰ کیلومتر 
و عمق 3هزار و 1۰۰ متر و با ضخامت نفت ۸۰ متر یک مخزن به 
اندازه ٥3میلیارد بشکه کشف شده است.  با توجه به اینکه این 
نفت فشرده است با تکنولوژی فعلی، ذخیره بازیافت 2/2 میلیارد 

بشکه به تولید اضافه می شود |  همين صفحه

ويژه هاي جوان  

 برآشفتگي چند اصالح طلب از 4 تا شعار!
 زيباکالم: روحاني 240 هزار رأی هم ندارد

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  21 آبان 1398   -    14 ربيع االول 1441
سال بيست و يكم- شماره 5789 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

رئیسی: مبارزه با فساد را به حاشیه نمی بریم
 امروزپرچم مبارزه با فساد برافراشته شده و یک موضوع کاماًل همگاني است. هر کس 
امروز به نام مدیر به مردم خدمتگزاري مي کند باید بداند توقع مردم از همه دستگاه ها، 

ادارات و سازمان ها، سالمت نظام اداري و خدمت بدون شائبه و مبارزه با فساد است 

مسئله فساد براي همه رنج آور شده است. دستگاه قضا مصمم است این روند را دنبال 
کند و هیچ گونه حاشیه سازي، ما را گرفتار نخواهد کرد، از مبارزه با فساد باز نخواهد 

داشت و روند کار دستگاه قضایي را کند نخواهد کرد | صفحه 2

   سیاسی

 »نگرانی عمده« اروپا 
از تغییر دکترین هسته ای ایران 

اروپا از گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای ایران با عنوان »نگرانی عمده« یاد و تهدید به »اسنپ بک« یا همان مکانیسم ماشه کرد. البته 
عراقچی قباًل به اروپا هشدار داده بود بازگشت ایران به ذیل فصل هفتم خط قرمز است و موجب می شود ایران در »دکترین هسته ای « 

خود تجدید نظر  کند. به نظر می رسد تغییر دکترین ایران بیش از هر چیز اروپا را به نگرانی عمده رسانده است  | صفحه 15


