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گلپایگانی :منشأ جنایت ها در یمن دالرهای نفتی
سعودی است

...

ویژه های خراسان
پرداخت «حق تالش» به مدیران ممنوع
است
یک مسئول مهم دولتی با ارســال بخشنامه ای جدید
خطاب به تعدادی از نهادها و دستگاه های مرتبط ،از آن
ها خواسته است با توجه به تصمیمات دولت برای سامان
دهــی و ایجاد وحــدت رویــه در پرداخت حق الجلسات
اعضای کمیسیون ها ،شوراها و هیئت های مندرج در
قوانین مربوط ،مخاطبان عالوه بر آن که باید پرداخت حق
الجلسات را منوط به تشکیل جلسه وفق موازین قانونی
و صرفا حضور اعضا در آن کنند ،از پرداخت وجوه خارج
از ضوابط مانند "حق تــاش" ،هدایا و عناوین دیگر نیز
بپرهیزند.

هشدار درباره بروز مشکل در حمل و نقل
درون شهری
یک مقام مسئول با ارســال گزارشی خطاب به مدیران
ارشد نهاد ریاست جمهوری با اشــاره به این که در دهه
 80ناوگان اتوبوس در شهرها با تدوین دستورالعمل های
مربوط ،به بخش خصوصی واگــذار شد ،متذکر شده از
سال  1391و با تخصیص محدود اعتبارات دولتی ،نحوه
تأمین مالی ناوگان نیز تغییر کرده و با عنایت به اتمام مدت
زمان قراردادهای واگذاری براساس دستورالعمل قبلی،
احتمال منفک شدن رانندگان از ارائه خدمات رسانی و
نبود امکان تامین اتوبوس توسط دولت و شهرداری ها،
احتمال بروز مشکالت جدی در حوزه حمل و نقل درون
شهری وجود دارد که نیازمند گرفتن تصمیمات جدید
توسط کابینه است.

چهره ها و گفته ها

حجت االســام رسول منتجب نیا قائم مقام سابق
حزباعتمادملیگفت:جنبش
دانشجویی اگر می خواهد در
دانشگاهوجامعهاثرگذارباشد،
وابستگی به هر نهاد یا جریانی
برایآنمضرخواهدبود.
/ایرنا

محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران ،با انتشار
نخستین پیام خود در توئیتر نوشت« :آغاز امامت حضرت
قائم،شمارشمعکوسپیروزیمستضعفیناست.انقالب
اسالمینمادونشانهراهاست.راهیکهبههمهانتظارهای
عالم رنــگ مــبــارزه زده اســت .این
روزهــا نیز با همه سختی ها و
مشکالتش ،با کار و تالش به
ب ــزرگ تــریــن جهش تاریخی
انــقــاب و آمــادگــی بــرای
ظهور تبدیل خواهد
شد/».مشرق
حسنعباسیرئیساندیشکده
یقین تصریح کرد :آمریکا امروز
در ایران سفارتخانه ندارد ولی
دالر را که قویتر از سفارتخانه
است  ،دارد/ .فارس
مهدی مطهرنیا کــارشــنــاس مسائل سیاسی
تأکید کرد :اگر  FATFاز سمت ایران پذیرش نشود،
امکان اجماع بینالمللی علیه ایران در گام نخست
با کشورهای اتحادیه اروپــا و
سپس بــا کــشــورهــای چین
و روســیــه در جهت اعمال
بیشتر تحریم هــا فراهم
خواهد شد/ .ایلنا

تسنیم-رئیسدفترمقاممعظمرهبریبابیاناینکه«امروزسرانسعودیجنایتهایوحشیانهایبینامتهایاسالمیبهویژهیمنانجام
لشدهاند.حجتاالسالموالمسلمینمحمدمحمدیگلپایگانیافزود:
میدهند»افزود:سرانسعودیدروضعیتکنونیبهخائنالحرمینتبدی 
تبزرگیدرعراق،سوریهویمنرقمزدهاستکهانسانازدیدنآنمتحیرمیشود.
سیاستهایخبیثانهآمریکاودالرهاینفتیسعودیجنایا 

...

در دیدار برهم صالح و با اشاره به روابط عمیق  2کشور مطرح شد:

گزارشجلسه

 4توصیهرهبرانقالببهرئیسجمهورعراق

دل های همه زائران ایرانی اربعین مملو از تشکر از مهمان نوازی عراقی هاست
حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
عصر روزگذشته (شنبه) در دیدار آقای برهم صالح رئیس
جمهور عراق و هیئت همراه ،با ابراز خرسندی از برگزاری
موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی در عراق و انتخاب رئیس
جمهورونخستوزیرومسئوالندیگروایجادثباتواستقرار،
تأکید کردند :راه غلبه بر مشکالت و مقابله با توطئه های
بدخواهان ،حفظ اتحاد ملی در عــراق ،شناخت صحیح
دوست و دشمن و ایستادگی در مقابل دشمن وقیح ،تکیه
بر نیروی جوانان و حفظ و تقویت ارتباط با مرجعیت است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت
ا ...خامنه ای ،رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار
با تبریک به آقای برهم صالح بهدلیل برگزیده شدن برای
مسئولیت بزرگ ریاست جمهوری در کشور مهم عراق ،به
ارتباطات ریشه دار و عمیق و تاریخی دو ملت ایران و عراق
اشاره کردند و گفتند :ارتباطات دو ملت بی نظیر و نمونه
بارز آن ،پیاده روی بزرگ اربعین است.حضرت آیت ا...
خامنهایبااشارهبهحضوربیشازدومیلیونزائرایرانیدر
راهپیماییاربعینامسالخاطرنشانکردند:دلهایهمه
زائران ایرانی بعد از بازگشت ،مملو از تشکر از مهماننوازی
حداکثری عراقیها
مردم عراق بود و این نشانگر بزرگواری
ِ
درمیزبانیاززائرانایرانیاستواینمهماننوازیوارتباط
همراهبا مهرومحبتمیاندوملتجزبازبانهنرقابلبیان
نیست.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر صمیمانه از رئیس جمهور،
نخست وزیـــر و دیــگــر مسئوالن و ملت عـــراق بــه دلیل
مهماننوازی کم نظیر در ایام اربعین ،به رنج و محنت مردم
عراق در دوران گذشته اشاره کردند و گفتند :اکنون که
ملت عراق بعد از دوران استبدادی ،صاحب کشور است

و استقالل و حق رأی و انتخاب دارد ،برخی دولــت ها و
کشورهای بدخواه به دنبال آن هستند تا مردم عراق طعم
روی
اینپیروزیودستاوردبزرگرانچشندوعراقومنطقهِ ،
آرامش را نبینند .حضرت آیت ا ...خامنه ای تأکید کردند:
تنهاراهمقابلهبااینتوطئهها،حفظوتقویتاتحادمیانگروه
هایعراقیاعمازعربو ُکردوشیعهوسنیاست.
رهبر انقالب اسالمی ،شناخت دقیق و صحیح دوست
و دشمن را در سیاست خارجی بسیار مهم ارزیــابــی و
خاطرنشان کردند :برخی دولت ها در منطقه و در خارج از
منطقهبهشدتبهاسالم،شیعهوسنیوعراق،بغضوکینه
دارند و در امور داخلی عراق دخالت می کنند که باید در
مقابلآنهاباقدرتایستادودرخصوصایستادگیدربرابر
دشمن وقیح و صریح ،به هیچ وجه مالحظه نکرد.حضرت
آیت ا ...خامنه ای درخصوص همکاریهای دو جانبه میان
ایرانوعراقتأکیدکردند:مسئوالنجمهوریاسالمیبرای
گسترشهمکاریهاباعراقبسیارمصممومحکمهستند
و من هم به این موضوع عمیق ًا معتقدم .ایشان با اشاره به
ظرفیت های فراوان دو کشور برای گسترش همکاریها،
عراق عزیز ،قوی ،مستقل و پیشرفته برای ایران
افزودند:
ِ
بسیار مفید است و ما در کنار برادران عراقی خود خواهیم
بود.ایشانضرورتحفظوتقویتارتباطبامرجعیترابسیار
مهمخواندندوگفتند:ارتباطبامرجعیت،درمراحلومقاطع
مختلف،کارسازوگرهگشاخواهدبود.رهبرانقالباسالمی
تکیهبرجوانانرازمینهسازانجامکارهایبزرگدانستندو
افزودند :نمونه بارز نتایج فوق العاده تکیه بر جوانان ،شکل
گیری حشدالشعبی در جریان مبارزه با تروریسم تکفیری
بودکهبایدآنراحفظکرد.
در این دیــدار که آقــای روحانی رئیس جمهور نیز حضور

آمادگیایرانبرایعملیاتعلیهتروریستهادرخاکپاکستان
وزیــر کشور با اش ــاره به مسئله
گـــروگـــان گ ــی ــری مــرزبــانــان
کشورمان در مرز پاکستان ،از
این کشور به خاطر عدم تأمین
امنیت مرزهای خود انتقاد کرد
و درباره مرزبانان ربوده شده در
میرجاوهگفت:تاکنونپنجنفراز
مرزبانانماآزادشدهاند ودراختیارپاکستانهستندوبقیه
هم به زودی آزاد میشوند .در این زمینه نیروهای مسلح
و وزارت امورخارجه به خوبی عمل کردند .در همین حال
محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در
بیانیه ای گفت :مرزبانان ایرانی سالم به مقامات این کشور
تحویل شدهاند و سعی داریــم بقیه گروگانها را نیز آزاد
کنیم.بهگزارشفارس،رحمانیفضلیبایادآوریپروتکل
هایبینالمللیدرزمینههمکاریمرزی،افزود:میتوانیم
عملیات مشترک مرزی با دولت پاکستان داشته باشیم و از
نظر اطالعاتی کارهای زیادی با هم انجام دهیم و حتی به
عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی کشور اعالم می
کنم اگر الزم بود و آن ها شرایط الزم را برای عملیات به هر
دلیلینداشتند،ماآمادگیداریمتحتنظرواجازهآنهادر

مناطقحضوراشرار،عملیاتانجامدهیم.وزیرکشورکهدر
کنفرانسبینالمللیامنیت،پیشرفتوتوسعهپایدارمناطق
مرزی سخنرانی می کرد،گفت :شورای عالی امنیت ملی
اختیار توسعه امنیت شرق و غرب را به ما داده است و تالش
همهمابرایناستکهامنیتاینمناطقراتأمینکنیم.
▪روایتفالحتپیشهازرانتدرمناطقمرزی

همچنین در این همایش فالحت پیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس با بیان این که صاحبان ثروت و قدرت
امنیت مرزها را به هم زدند ،افزود :در منطقه سومار که
مشکالتامنیتیهمدارد،طرحیبرایکشتخرماداده
شد اما عدهای زمین ها را بین خود تقسیم کردند ،پس
باید به سالمت مرزها توجه کنیم .به گزارش تسنیم ،وی
با تأکید بر این که نباید بگذاریم عدهای به اسم دورزدن
تحریم سامان مرزی را به هم بزنند ،ادامه داد :باید کاری
کنیمتاکسانیکهدرمناطقمرزیمسئولیتدارند،همان
جا بمانند و پارتی بازیهای پرسنلی را از بین ببریم .باید
جلویرانتهایمرزیرابگیریم.منابعملیرادرمرزهابه
کسانیواگذارکردندکهاینافرادمنطقهراغرقکردهاند
یدهند.
چکاریهمانجامنم 
وهی 

با اشاره به برگزاری کنفرانس در تهران

اراکی:عربستانمدعوینکنفرانس
بینالمللیوحدتاسالمیراتهدیدکرد

داشت،آقایبرهمصالحرئیسجمهورعراق،دیداربارهبر
انقالباسالمیراافتخاریبزرگدانستوگفت:منبایک
پیام صریح و آشکار به تهران آمده ام مبنی بر این که عوامل
و عناصر پیوند دهنده دو ملت ایران و عراق ،ریشه در تاریخ
دارد و غیرقابل تغییر است .رئیس جمهور عراق با اشاره
به مذاکرات خود در تهران ،خاطرنشان کرد :ما به دنبال
گسترشبیشازپیشهمکاریهادرهمهزمینههاوارتقای
آنبهسطحیهستیمکهدرشأنروابطاجتماعیوفرهنگی
و مصالح مشترک دو ملت باشد .آقای برهم صالح ،خدمت
به زائران حسینی در اربعین را افتخاری برای دولت و ملت
عراق دانست و با تأکید بر این که عراق کمک ها و حمایت

های ایران را در دوران مبارزه با استبداد صدامی و دوران
مبارزه با تروریسم تکفیری فراموش نخواهد کرد ،افزود:
ما حکمت و عقالنیت و تدبی ِر مرجعیت را یک نعمت بزرگ
برایثباتوآرامشوپیشرفتعراقمیدانیم.ویمهمترین
اولویتمسئوالنعراقیدردورانجدیدرابازسازیواحیای
زیرساختها،مبارزهبافساد،ارائهخدماتمناسببهمردم
عراق،اصالحاتداخلیوتقویتاتحادملیبرشمردوتأکید
کرد :ما بنا داریم عراق را به یک کشور قوی در منطقه تبدیل
کنیم و امید داریــم بتوانیم از همکاری ها و ظرفیت های
جمهوری اسالمی برای بازسازی عراق ،بیش از گذشته
بهرهمندشویم.

اظهاراتباهنردربارهاختیاراتمحسنرضاییدرمجمع
محمدرضاباهنرعضومجمعتشخیصمصلحتنظام درباره
نقش محسن رضایی در مجمع گفت :آقــای رضایی دبیر
مجمع تشخیص هستند .در غیبت رئیس عم ً
ال کارهای
اداری و تحقیقی در دست ایشان است و دستور کار جلسه را
تعیینمیکنند .باهنرکهباایرناگفتوگومیکرد،درپاسخ
به این سوال که خیلیها میگویند ،به نظر میرسد مجمع
تشخیصهماننددورهقبلنیست،اظهارکرد:ایندورههنوز
مجمع سرخط نیامده است .دو علت دارد؛ یکی متأسفانه
رئیس مجمع وضعیت جسمانی خوبی ندارند و نمیتوانند
حضورجدیداشتهباشند.نکته
دوماینکهدرحکمجدید
رهبریبرایمجمع،یک
پیوست هست که در آن
مطالباتیازمجمعشده
اســت و همین موضوع،
مــقــدار زیـــادی ساختار
مجمع را بــه هم
ریـــخـــتـــه و
مــتــغــیــر
کـــــــرده

است.تادورههایگذشتهمجمعفقطبهرهبریبرایتعیین
سیاست کلی مشورت مـیداد ولی حاال مجمع عم ً
ال باید
سیاستگذاریکند.
وی گفت :قب ً
ال ما سیاستنویسی داشتیم ولــی االن
سیاست گذاری ،تدوین ،اجرا و همچنین گرفتن بازخورد
و اصالح به آن اضافه شده است .این فرایندها هنوز در
مجمع و دبیرخانه نهایی نشده و مقداری کار لنگ است.
محمدرضاباهنردربخشدیگریازاینگفتوگودراینباره
که برخی میگویند االن در مجمع آقای رضایی همه کاره
است،تصریحکرد:آقایرضاییدبیرمجمعتشخیصهستند.
بله! در غیبت رئیس عم ً
الکارهای اداری و تحقیقی در دست
ایشاناستودستورکارجلسهراتعیینمیکنند.
وی دربــاره تذکر آیت ا ...جنتی به آقــای احمد ینژاد
گفت :گاهی پیش میآید .یکی دو دفعه ،بحثهایی
درباره احمدینژاد شد و یک بار هم خود ایشان حضور
داشت .تذکرهایی دادهشد ،ولی ما اصو ًال کشانده شدن
این بحثها را به مجمع ،مصلحت نمیدانیم و من هم از
افرادی بودم که ماجرا را متوقف کردم .یعنی گفتیم اگر
اختالف و موضع سیاسی بیرون باشد ،نباید به صحن
مجمع بیاید.

توضیحاتاستاندارخوزستاندربارهاعتراضکارگرانهفتتپه
استاندار خوزستان با اشــاره به اعتراض اخیر کارگران
کارخانه نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهر شوش
گفت :این تجمع مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه درگیری
میان کارگران و نیروهای امنیتی شکل نگرفته و بازداشتی
هم نداشته و شرایط اکنون عادی است .غالمرضا شریعتی
در گفتوگو با ایسنا ،با بیان این که کارگران این کارخانه
سه ماه حقوق طلب دارند و کارخانه هم بالتکلیف است و
مشکالتی دارد ،اظهار کرد« :کارگران شنبه (دیروز) هم
جلوی فرمانداری اعتراضات مسالمت آمیزی داشتند

و صدایشان را رساندند و ما هم دنبال این هستیم که به
نحوی با کمک مسئوالن کشوری مشکالت آن ها را حل
کنیم .ما اعتراضات این عزیزان را به سمع و نظر مسئوالن
کشوری رساند هایم ».پایگاه خبری تابناک دو روز پیش
در گزارشی نوشته بود :حدود هزار کارگر شرکت کشت و
صنعت نیشکر هفت تپه که از صبح جمعه مقابل فرمانداری
و مصالی نماز جمعه شوش تجمع کرده بودند ،با آغاز آیین
عبادی سیاسی نماز جمعه وارد مصلی و از امام جمعه این
شهر خواستار پیگیری رفع مشکالت خود شدند .بنا بر این

گزارش ،حجت االسالم سیدمحمد امام ،امام جمعه شوش
در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به این که ما همدرد این
کارگران زحمتکش و دلسوز هستیم ،گفت :مشکالت
شرکت نیشکر هفت تپه با تالش مسئوالن شهرستان و
استان در حال رفع شدن است.به گزارش انتخاب به نقل
از ایرنا ،تعداد زیادی از کارگران هفت تپه شوش (استان
خوزستان) با ســردادن شعارهایی چــون «یــه اختالس
کم بشه ،مشکل ما حل میشه»« ،نماینده مجلس استعفا
استعفا»« ،سرمایه دار شیاد نمیکنیم اعتماد» و« وعده

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با اشاره
به برگزاری کنفرانس بین المللی وحــدت اسالمی در
تهران گفت :از مدتی قبل سفارتخانههای عربستان در
کشو رهای اسالمی با مدعوین کنفرانس بینالمللی
وحدت اسالمی تماس خصوصی برقرار کرده و در قالب
تهدید و تطمیع ،از این شخصیتها خواستهاند از حضور
در کنفرانس وحدت صرفنظر کنند.
به گــزارش میزان و جماران ،آی ـتا ...محسن اراکــی در
نشست خبری روز گذشته خود تأکید کرد :اگر ترامپ با
همکاری نیر وهای همراه خود در منطقه نظیر حاکمان
عربستان و رژیــم صهیونیستی حــدود  ۵۰کشور را در
عربستان گــرد هم آوردنــد که آثــار شکست آن را امــروز
مشاهده میکنیم ،در سی و دومین کنفرانس بینالمللی
وحدت اسالمی در تهران شاهد گردهمایی نمایندگان
قریب به  ۱۰۰کشور اسالمی به استعداد  ۳۵۰شخصیت
خواهیم بود.
▪شرایط حضور هنیه در مجمع

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی همچنین
در خصوص دعوت و حضور «اسماعیل هنیه» در سیدومین
کنفرانس بینالمللی وحدت اسالمی گفت :اسماعیل
هنیه برای حضور در سیدومین کنفرانس بینالمللی
وحــدت اعــام موافقت کــرد و قــرار اســت ایشان در این
کنفرانس حضور یابد ،اما بعید میدانیم که مصر اجازه
خروج و عبور ایشان به سمت جمهوری اسالمی ایران را
بدهد .اگر این فرصت به هنیه داده شود ،ایشان حتما در
کنفرانس وحدت شرکت میکنند ،اما اگر این امکان مهیا
نشد ،ما از طریق ویدئو کنفرانس با ایشان ارتباط برقرار
خواهیم کرد.
▪عربستان سعودی لیاقت رهبری جهان اســام و
مدیریت حرمین شریفین را ندارد

اراکی با بیان این که اگر عربستان میخواهد رهبر جهان
اســام شــود ،اول از همه باید پرچم وحــدت را در میان
ملتهای اسالمی بلند کند ،افــزود :عربستان سعودی
همیشه در بوق اختالف و کینههای مذهبی و قومی دمیده
و چنین کشوری نمیتواند رهبری و محوریت جهان اسالم
را داشته باشد .عربستان سعودی نه تنها لیاقت رهبری
جهان اسالم را ندارد بلکه لیاقت مدیریت حرمین شریفین
را هم ندارد.
وی با اشاره به مشکلآفرینیهای عربستان سعودی در راه
حضور مهمانان خارجی در کنفرانس بینالمللی وحدت
اسالمی گفت :از مدتی قبل سفارتخانههای عربستان
در کشو رهای اسالمی با مدعوین کنفرانس بینالمللی
وحدت اسالمی تماس خصوصی برقرار کردهاند و در قالب
تهدید و تطمیع ،از این شخصیتها خواستهاند که از حضور
در کنفرانس وحدت صرفنظر کنند.
▪الیحه  CFTمانع حمایت از گــروه هــای مقاومت
نمی شود

دروغ نمیخواهیم ما حقمون رو میخواهیم» ،خواستار
پرداخت حقوق و مطالبات خود شدند .همچنین سندیکای
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در جریان
این تجمع با انتشار بیانیهای اعــام کــرد :ما کارگران و
کارکنان والیتمدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
ضمن پایبندی به قانون اساسی در لوای پرچم جمهوری
اسالمی ایران خواستهها و مطالبات صنفی خود را برای
چندمین بار به دور از هرگونه جناح گیری سیاسی و تخریب
و توهین به مقدسات و ارکان نظام اعالم کردیم.

اراکــی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص CFT
با اشــاره به این که این الیحه مانع حمایت از گروه های
مقاومت نمی شود ،گفت :کسانی که از  CFTپشتیبانی
می کنند می گویند ما طوری آن را تصویب می کنیم که
شامل ضعف مقاومت نشود .ما ممکن است در مباحثات
فی ما بین مناقشاتی داشته باشیم ولی در این که در هر
شرایطی باید از مقاومت دفاع شود ،هیچ اختالفی بین
نهادهای کشور نیست و در این که نهادهای مقاومت و
جریان های آزادی خــواه ،تروریستی نیستند هم هیچ
اختالف نظری نیست.
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