
يكشنبه 20  مهر 1393 politic@jamejamonline.ir2پيامك: 300011210سياسي شماره مستقيم: 23004307

رييس جمهور با مردم گفت وگو مى كند
خبرگزاري ايرنا به نقل از معاون ارتباطات و اطالع رساني 
ــت: حسن روحاني شامگاه عيد سعيد  دفتر رئيس جمهور نوش
غدير خم (فردا شب) در يك برنامه تلويزيونى به طور زنده با 

مردم سخن خواهد گفت.
ــا اعالم اين خبر افزود:  ــماعيلي ب به گزارش ايرنا، پرويز اس
رئيس جمهور در پنجمين گفت و گوى زنده تلويزيونى، گزارشى 

تازه از عملكرد دولت در حوزه هاى گوناگون ارائه خواهد كرد.
بهمني: نقشي در پرونده زنجاني نداشتم

ــخ به پرسشي درباره  ــابق بانك مركزي در پاس رئيس س
ــي بر اين كه در  ــخنگوي قوه قضاييه مبن ــارات اخير س اظه
پرونده بابك زنجاني از سه وزير و رئيس بانك مركزي سوال 
شده است، گفت: بانك مركزي در اين پرونده دخالتي نداشته 

و از من در اين خصوص تحقيق نشده است.
ــان اين كه بانك  ــود بهمني با بي ــه گزارش ايرنا، محم ب
ــه اي با بابك زنجاني  ــزي هيچ نوع قرارداد يا تفاهم نام مرك
ــت، ادامه داد: فروش نفت مربوط به وزارت نفت  ــته اس نداش
است و اين وزارتخانه بايد داليل و توجيهات خود را ارائه كند. 
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه آيا از شما در ارتباط با پرونده 
ــت يا نه، گفت: از من تحقيق  ــده اس بابك زنجاني تحقيق ش

نشده بلكه سوال كرده اند و من نيز پاسخ داده ام.
 تحسين سياست هاي روحاني

 از سوي ماهاتير محمد
ماهاتير محمد، نخست وزير اسبق مالزي گفت: روش ها 
ــي را خيلي خوب ارزيابي و آن را  ــت هاي دكتر روحان و سياس

تحسين مي كنم.
ــدار خداحافظي  ــا، ماهاتير محمد در دي ــه گزارش ايرن ب
ــاره  ــفير ايران در كواالالمپور با اش محمدجالل فيروزنيا، س
ــم تحليف رياست جمهوري حسن  ــركت خود در مراس به ش
ــالمي ايران در منطقه  روحاني در تهران، نقش جمهوري اس

را بسيار مهم خواند.
نخست وزير اسبق مالزي در ادامه با اشاره به اختالفات در 
جهان اسالم، گفت: بايد هوشيار باشيم و اجازه ندهيم ديگران 
بين مسلمانان، اختالف و درگيري ايجاد كنند. وي با تاكيد بر 
ــرورت و اهميت وحدت و پرهيز از اختالف و درگيري بين  ض
شيعه و سني، افزود: آمريكايي ها خود، داعش را ايجاد كرده و 

حمايت كردند و اكنون به فكر مبارزه با آن افتاده اند.
 واكنش رئيس پارلمان لبنان

 به تهديد اخير آمريكا
ــد مقامات لبناني از  ــار اخباري مبني بر تهدي پس از انتش
ــكاري نظامي با ايران، رئيس  ــوي آمريكا درخصوص هم س
ــه هيچ كس نمي تواند هديه  ــان لبنان با تاكيد بر اين ك پارلم
ــد، گفت: لبنان  ــان را قبول نكن ــران به ارتش لبن ــي اي نظام
ــران پرداخت نمي كند و اين  ــه اي براي هديه نظامي اي هزين

كمك ها بالعوض است.
ــه گزارش فارس و به نقل از وبگاه تلويزيون المنار، نبيه  ب
ــرايط  بري، رئيس پارلمان لبنان تاكيد كرد: ارتش لبنان در ش

فعلي به هر قطعه سالحي نياز دارد.
ــاره دوره فعلي پارلمان  ــوع تمديد دوب ــري درباره موض ب
ــس اجتناب ناپذير  ــوع تمديد عمر مجل ــد كرد كه موض تاكي

است و احتماال براي دو سال و هفت ماه ديگر تمديد شود.
ــزارش داد كه وزير  ــن حال، خبرگزاري فارس گ در همي
ــاع لبنان به منظور گفت وگو و رايزني با مقامات عالي رتبه  دف
نظامي و سياسي كشورمان، بيست و پنجم مهر به تهران سفر 
مي كند. براساس اين گزارش، مقبل را در اين سفر سه روزه، 

هياتي بلند پايه نظامي و امنيتي همراهي خواهد كرد.
ــمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان  علي ش
ــت اعالم كرد: ايران  ــفري كه چندي قبل به لبنان داش در س
تصميم گرفته، هديه اي به ارتش لبنان تقديم كند و اين هديه 

تاخير نخواهد داشت.
گزارش هاشمي  از ديدار با رهبر انقالب 

درباره سياست هاي كلي نظام
ــه كميسيون  ــنجاني ديروز در جلس آيت اهللا هاشمي رفس
ــرحي از ديدار  ــخيص مصلحت نظام، ش ــارت مجمع تش نظ
اخيرش با مقام معظم رهبري و محور گفت وگوها، بخصوص 
ــت هاي كلي نظام  ــن اجراي سياس آيين نامه نظارت بر حس

ارائه كرد.
به گزارش فارس، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــالمتي ايشان  افزود: الحمدهللا پس از دوران نقاهت، وضع س

به بهبودي كامل نزديك شده است.
ــرت و عدم انطباق چند طرح  ــه درباره مغاي در ادامه جلس
ــالمي و دولت با سياست هاي  ــوراي اس و اليحه مجلس ش
ــد. در بخش دوم جلسه درباره  ــي ش كلي نظام بحث و بررس
ــه بين المللي  ــم انداز كه قابليت مقايس ــاخص هاي چش «ش
دارند» و «شاخص هاي سرمايه اجتماعي كه قابليت مقايسه 
ــي، ديني و  ــژه در زمينه هاي اخالق ــد، بوي ــي ندارن بين الملل

فرهنگي» بحث و تبادل نظر شد.
چه تعداد «پاسدار» در قرارگاه خاتم 

مشغول به كار است
سردار عباداهللا عبداللهي، فرمانده فعلي قرارگاه سازندگي 
ــركت پيمانكار بخش  خاتم االنبيا(ص) از همكاري 5000 ش
ــازندگي خاتم االنبيا خبر داد و افزود:  خصوصي با قرارگاه س
قرارگاه سازندگي، 135 هزار نفر نيرو دارد كه از اين بين تنها 
ــتند و بقيه را نيروهاي مردمي  ــمي هس 2560 نفر نيروي رس

تشكيل مي دهند.
به گزارش فارس، وي افزود: البته ما نيروهاي وظيفه اي را 
كه در دانشگاه ها مشغول به تحصيل هستند و نخبه محسوب 
ــوند شناسايي و جذب مي كنيم تا آنها بتوانند در ميدان  مي ش
ــربازي  ــب كنند و بعد از پايان خدمت س عمل نيز تجربه كس
براساس تقاضاي خود مي توانند تبديل به كادرهاي قراردادي 
ــوند. به گفته فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا(ص)،  ش
ــغول به كار در اين قرارگاه،  در ميان 135 هزار نفر نيروي مش
بالغ بر 35 هزار نفر در سطح مهندس، فوق ليسانس و دكتري 
ــتند و بقيه نيروها نيز به لحاظ فني، افراد ماهر و باتجربه   هس

محسوب مي شوند. 
ــتقيم  ــه اين 135 هزار نفر به صورت مس ــت: البت وي گف
مشغول كار هستند و چند برابر اينهاـ  بيش از 500 هزار نفرـ  
در حوزه هاي ديگر مثل پشتيباني و تداركات و غيره به صورت 

غيرمستقيم فرصت شغلي ايجاد شده است.

ــن  ــوان جش ــا عن ــان ب ــي اصولگراي ــش همگراي هماي
ــاي  ــي از اعض ــور جمع ــا حض ــروز ب ــر دي ــت، عص والي
ــه اين جريان در  ــرا و چهره هاي نزديك ب ــاي اصولگ  گروه ه

مجتمع 13 آبان تهران برگزار شد.
ــروان خط امام  ــش برخي اعضاي جبهه پي ــن هماي در اي
ــي از نمايندگان  ــه پايداري و جمع ــري، اعضاي جبه و رهب
ــخصيت ها از جناح هاي  ــس و نيز برخي ش ــراي مجل اصولگ

اصولگرا حضور داشتند.
ــالم والمسلمين سيدرضا  به گزارش فارس، حجت االس
ــوراي  ــارز و رئيس ش ــت مب ــه روحاني ــو جامع ــوي، عض تق
ــاره به روند  ــت گذاري ائمه جمعه در اين همايش با اش سياس
ــاي مختلف  ــان طيف ه ــات همگرايي مي ــزاري جلس برگ
ــليقه هاي  ــت كه همه س اصولگرايان، گفت: هدف ما اين اس

مختلف اصولگرايي را كنار يكديگر جمع كنيم.
ــت كه بحث همگرايي بين  ــال اس وي اظهار كرد: يك س
ــه اصولگرايان با همه  ــاز كرده ايم و از هم ــان را آغ اصولگراي
سليقه ها تشكر مي كنم و كساني كه در اين جلسه هم حضور 

ندارند اين حركت را تائيد كرده اند.
ــت  ــس از انتخابات رياس ــاره به تحوالت پ ــوي با اش تق
ــات، عده اي از  ــرد: بعد از انتخاب ــم، بيان ك ــوري يازده جمه
ــه در داخل دولت به كار  ــان نزد ما آمدند و گفتند ك اصولگراي
ــوند و حتي مسئوليت هاي برخي نيز گرفته شده  گرفته نمي ش
ــده اند،  ما اين پيام را  ــرخورده ش ــود و اظهار مي كردند كه س ب
ــان نگران و ناراحت  خدمت آيت اهللا مهدوي كني برديم و ايش
ــه روحانيت،  ــي از اعضاي جامع ــنهاد دادند يك ــد و پيش بودن
ــه عهده بگيرد و به هر  ــئوليت همگرايي اصولگرايان را ب مس
حال قرعه فال به نام من خورد و حدود يك سال است جلسات 

همگرايي اصولگرايان را تشكيل داده ايم.
ــارز تصريح كرد: در تهران، اين  عضو جامعه روحانيت مب
ــود، جلسه اول  ــت كه برگزار مي ش ــه اي اس چهارمين جلس
ــت اهللا نوري همداني  ــته و با حضور آي ــال گذش بهمن ماه س
ــه بعدي  ــي را مطرح كردند. جلس ــد و مباحث خوب برگزار ش
ــعبان و همزمان با ميالد امام حسين (ع) بود كه  ــوم ش روز س
ــه سوم  ــخنراني كردند و در جلس آيت اهللا موحدي كرماني س
كميته همگرايي اصولگرايان به مناسبت تولد حضرت صديقه 
طاهره (س)، از بانوان دعوت شد و خانم هاي فعال جمع شدند 

و آيت اهللا جنتي سخنراني كردند.
وي در ادامه سخنان خود خطاب به آيت اهللا مصباح يزدي، 
ــت و از  ــارم همگرايي اصولگرايان اس ــه چه گفت: اين جلس

صحبت هاي شما استفاده مي كنيم.
ــخنان خود با اشاره به اهداف  تقوي در بخش ديگري از س
ــان كرد: ما در پي برطرف  ــت ها، خاطرنش برگزاري اين نشس
ــتيم؛ زماني كه رهبر  ــردن دغدغه رهبر معظم انقالب هس ك
معظم انقالب فرمودند با عنوان اعتدال نبايد نيروهاي مومن 
ــاط عمومي به وجود  و واليي را كنار بزنند، ما قصد كرديم نش

بياوريم و اين جريان به اين نيروها كمك كرد.
ــاره به برخي اظهارنظرهاي طعنه آميز درباره اين  وي با اش
ــت و رو ندارد و اگر بخواهيم  ــات گفت: اين جلسات پش جلس
ــد و  ــي بدهيم اين گزارش به جامعتين ارائه خواهد ش گزارش

همچنين خدمت آيت اهللا مصباح خواهد رسيد.
ــتيم و مي خواهيم  تقوي تأكيد كرد: ما مبلغان رهبري هس

ــري را به فهم  ــخنان حكيمانه رهب ــه ها، مواضع و س انديش
خودمان تبليغ و ترويج كنيم.

وي افزود: يك هفته در ميان، جلسه داريم و 60ـ  50 نفر از 
اصولگرايان در آن حضور دارند و همفكري مي كنند.

رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه با تأكيد بر اين كه 
اين جلسات براي وفاق و همگرايي است، گفت:  افراد با تفكر 
ــاط بدهند و ما فقط همگرايي را  اصولگرايي بايد به جامعه نش

دنبال مي كنيم.

 مصباح يزدي: اصولگرا   بر ارزش ها پايداري مي كند
ــخناني در اين همايش  ــت اهللا مصباح يزدي هم در س آي
ــه  ــت و گفت: ريش ــات را به خاطر جهل دانس ــي اختالف برخ

اختالفات معموال در برتري طلبي است.
مصباح يزدي با بيان اين كه در طول تاريخ اسالم، نوسانات 
در شخصيت افراد معروف، ديده مي شود، افزود: در زمان پس 
ــان افرادي را ديده ايم كه چه تحوالتي براي  از انقالب خودم
ــوال  آنها روي داد؛ تحوالتي كه به نظر من اگر از خود آنها س
مي كرديم باور نمي كردند كه چنين اتفاقي برايشان روي دهد 

اما اين اتفاق افتاد.
ــت: براي بنده و  ــت، گف ــاب به حاضران در نشس وي خط
ــا از اين قاعده  ــوالت وجود دارد و م ــز امكان اين تح ــما ني ش
مستثنا نيستيم و ما نيز بايد نگران باشيم كه پول، دنيا، ذخيره 
ــا، مانع از انجام  ــي و زمين هاي در اختيار م ــاي خارج بانك ه

وظيفه شود و اين امتحان براي همه ماست.
مصباح يزدي ادامه داد: تصورمان اين است كه جمع حاضر 
ــقوط ها حفظ  ــتند كه مي خواهند خود را از اين س افرادي هس

ــت كه  ــرطش اين اس ــد ش كنند، اگر مي خواهند اين طور باش
اصول بينشي، ارزشي و روشي داشته باشند.

ــتيم 99  وي با بيان اين كه اگر بنا را بر رعايت اصول گذاش
درصد از سقوط مصون مي شويم، اظهار كرد: اما اگر امروز يك 
ــتان سليقه شان عوض  حرف زديم و فردا گفتيم حاال كه دوس

شده طور ديگري رفتار مي كنيم درست نيست.
ــاره به  ــين حوزه علميه قم، با اش ــن عضو جامعه مدرس اي
ــودن و غيراصولگرا  ــاخصه هاي افراد جامعه در اصولگرا ب ش
بودن تصريح كرد: اصولگرا يعني كساني كه ارزش ها را قبول 

كرده اند و حاضرند بر آنها پايداري كنند.
وي ادامه داد: اما نبايد اين گونه باشد كه امروز برخي  بگويند ما 
خودمان زمينه هاي رهبري حضرت آيت اهللا خامنه اي را فراهم 
كرديم و به اين بهانه از پذيرش فرمايشات ايشان طفره بروند؛ 
بر فرض اين كه شما هم مؤثر بوديد سوال اين است كه آيا آنها 
كه با پيامبر و اميرالمومنين بيعت كردند حضرت محمد (ص) و 

اميرالمومنين را به جايگاه نبوت و امامت رساندند؟
مصباح يزدي تصريح كرد: ما بايد خدا را شكر كنيم كه در 
اين آسمان و زمين كسي را شايسته تر از ايشان سراغ نداريم و 
ما اين را نعمت خدا مي دانيم كه اين شناخت را به ما داده است 
و با خدا عهد مي بنديم كه از ايشان تبعيت كنيم زيرا ايشان را 

شعاعي از واليت غدير مي دانيم.
ــت  ــه روحاني ــو جامع ــي، عض ــت اهللا موحدي كرمان آي
ــع خبرنگاران گفت:  ــم در جم ــيه اين مراس مبارز نيز در حاش
ــز در تصميم گيري  ــت اهللا مصباح ني ــر جامعتين آي ــالوه ب ع
 اصولگرايان حضور خواهد داشت. وي افزود: ما مريد آيت اهللا 

مصباح هستيم.

 بررسي ساز و كار رسيدن به  وحدت
ــيون اصولگرايان  ــادل، رئيس فراكس ــي حدادع غالمعل
ــم در جمع خبرنگاران با تأكيد بر  ــيه مراس مجلس هم در حاش
ــت واحد اصولگرايان كمال مطلوب  اين كه رسيدن به فهرس

است، گفت: ارزيابي ام از همايش همگرايي، مثبت است.
وي درباره همايش ديروز اظهار كرد: در واقع اين همايش 
ــت و عالمتي است از اين كه  ــاليق مختلفي اس اجتماعي از س

بشود به آينده خوشبين بود.
ــاره انتخابات آينده  ــى درب ــخ به پرسش حدادعادل در پاس
مجلس تصريح كرد: فرق انتخابات مجلس با رياست جمهوري 
در اين است كه در انتخابات رياست جمهوري يك نامزد وجود 
ــت  ــتر اس دارد اما در انتخابات مجلس چون تعداد نامزدها بيش
زمينه براي وحدت بيشتر خواهد بود و از اين رو اميدواريم مانند 

دوره هاي قبل براي انتخابات آينده هم به وحدت برسيم.
ــرد: با اين فاصله زماني تا  ــان ك وي در عين حال خاطرنش
ــت واحد، شتاب زده است و ما بايد  انتخابات، صحبت از فهرس

سازوكار رسيدن به وحدت را بررسي كنيم.
حدادعادل در پاسخ به پرسشي مبني بر تمايل پايداري ها به 
طيف سنتي يادآور شد: اصال اگر اختالفي وجود نداشت، وحدت 
هم الزم نبود لذا ما به دليل  اختالف ها مي خواهيم وحدت كنيم. 
رئيس فراكسيون اصولگرايان درباره تحرك اصالح طلبان نيز 
ــي وجود دارد و آن هم فتنه  ــد: باالخره خط قرمز هاي متذكر ش
ــاني كه نظام را  ــن خط قرمز بگذريم همه كس ــت اگر از اي اس
قبول دارند مي توانند در يك رقابت سالم شركت كنند و اهميت 
ــالم حول محور نظام شكل  ــت كه رقابت س انتخابات اين اس

بگيرد تا مجلس خوبي تشكيل شود.

اصولگرايان در همايش وحدت 
تقوي: مي خواهيم سليقه هاي مختلف اصولگرايي را دور هم جمع كنيم 

ــاره به پيچيدگي  ــتاد كل نيروهاي مسلح با اش رئيس س
حوادث و وقايع جاري و لزوم هوشمندي و هوشياري در قبال 
ــي گفت: بوي توطئه اي به مشام  ــت پرده ائتالف نمايش پش
ــرپلي زميني براي  ــوند تا س ــد كه مردم كوباني فدا ش مي رس

حضور نظامي ائتالف در سوريه فراهم شود.
ــردار سرلشكر سيدحسن فيروزآبادي  به گزارش ايرنا، س
ــلمان كرد در كوباني از سوي  در واكنش به قتل عام مردم مس
ــتيم و آن را  ــيار نگران هس داعش، افزود: از اين قتل عام بس

فاجعه اي جنايت بار براي بشريت مي دانيم.
ــاي ائتالف بمباران هاي  ــفانه نيروه وي ادامه داد: متاس
ــي و موجب تسريع پيشرفت عمليات داعش  هوايي را گزينش

قرار داده اند.
ــد بر ضرورت  ــلح با تاكي ــتاد كل نيروهاي مس رئيس س
ــور  ــاني به مردم مظلوم كوباني تصريح كرد: كش كمك رس
ــردم مظلوم  ــيدن كمك به م ــه نزديك مرز رس ــايه ك همس
ــاني به آنها  ــت و از كمك رس ــته اس ــت، راه را بس كوباني اس

جلوگيري مي كند.
ــه مقاومت در  ــاره به اين ك ــادي با اش ــكر فيروزآب سرلش
ــر به مردم مظلوم  ــدت ادامه دارد، تاكيد كرد: اگ ــي بش كوبان
ــود، آنها خواهند توانست ان شاءاهللا  ــاني ش كوباني كمك رس
داعش را از كوباني دور كنند. وي با اشاره به پيچيدگي حوادث 
ــمندي و هوشياري در قبال پشت  و وقايع جاري و لزوم هوش
ــي گفت: بوي توطئه اي به مشام مي رسد  پرده ائتالف نمايش
ــي براي حضور  ــرپلي زمين ــوند تا س كه مردم كوباني فدا ش

نظامي ائتالف در سوريه فراهم شود.
ــد بر اهميت  ــلح با تأكي ــتاد كل نيروهاي مس ــس س رئي
ــت جنايات كوباني تصريح كرد: داعش  اعتراض و محكومي
ــان جهان و  ــت و نيك انديش در اين ميان مزدوري بيش نيس
ــلمانان مصلح و خيرخواه در همه سرزمين هاي اسالمي  مس
ــا راه نجات مردم  ــراض كنند زيرا تنه ــد به اين وضع اعت باي

كوباني فريادهاي آنها در جهان خواهد بود.

الريجاني: كشورهاي منطقه مسئوالنه رفتار كنند
ــاره به تحوالت  ــالمي با اش ــوراي اس رئيس مجلس ش
ــورها  ــت برخي كش خاورميانه، ائتالف ضدداعش و درخواس
براي اعالم پرواز ممنوع بر فراز كشور سوريه گفت: اين گونه 
ــي  ــت و نوعي هرج و مرج سياس ــل قبول نيس ــال، قاب اعم

محسوب مي شود.
ــزي خبر، علي الريجاني كه ديروز  به گزارش واحد مرك
ــفر كرده بود، در جمع خبرنگاران افزود: تصور  به اصفهان س

اين كه ايده هاي ناپخته، محقق شود، ساده انگارانه است.
ــه محاصره كردن مردم  ــس قوه مقننه گفت: اين گون رئي
ــاني به بار مي آورد و كشورهاي  ــارات انس كرد كوباني، خس
ــد و ايران هم هرگونه  ــد براي رفع آن كمك كنن ــه باي منطق

كمكي براي مردم كرد كوباني انجام مي دهد.
ــرايط پيچيده سوريه و عراق اشاره كرد و  الريجاني به ش
ــكالت، راه حل سياسي و نظامي را مي طلبد و  گفت: اين مش
بسادگي نمي شود آن را رفع كرد. وي اظهار كرد: هر ائتالفي 
ــور منطقه  ــراي خود نمي تواند تصميم بگيرد و در يك كش ب
ــرج بين المللي ايجاد  ــرواز ممنوع ايجاد كند؛ زيرا هرج و م پ

مي كند و در عمل به اين سادگي نيست.

احتمال اعزام نيروي زميني اعراب به سوريه
ــالم كردند كه  ــي اع ــران غرب ــال تحليلگ ــن ح در همي
ــورهاي عربي حاشيه خليج فارس كه در حمالت هوايي  كش
ــوريه شركت دارند، ممكن است نيروهاي  عليه داعش در س
ــد، اما فقط در  ــور اعزام كنن ــي خود را به اين كش ــژه زمين وي

صورتي كه شرايط خاصي برآورده شود.
ــعودي،  ــتان س ــه، عربس ــه گزارش خبرگزاري فرانس ب
ــالت هوايي  ــي متحده به حم ــر و امارات عرب ــن، قط بحري

ائتالف آمريكايي ضدداعش ملحق شده اند.
متيو گوئيدر، استاد مطالعات خاورميانه در دانشگاه تولوس 
ــورهاي عربي براي اعزام نيرو به سوريه  گفت كه تصميم كش

به تصميم تركيه براي استفاده از نيروهاي زميني اش بستگي 
دارد. وي افزود: چنانچه تركيه تصميم به وارد كردن نيروهايش 
ــوريه بگيرد، احتماال شاهد حضور نيروهاي زميني  به خاك س
كشورهاي عربي در خاك اين كشور هستيم. نيروهاي تركيه 
در امتداد مرز سوريه در آن سوي شهر راهبردي كوباني مستقر 
شده اند، اما آنكارا تمايلي به استفاده از آنها به منظور جلوگيري 

از پيشروي عناصر داعش نداشته است.

مخالفت تركيه با درخواست سازمان ملل
ــازمان ملل  ــت كه نماينده ويژه س اين خبرها در حالي اس
در سوريه تاكيد كرده است تركيه بايد مرزهاي خود را بازكند 
ــه عقب راندن اعضاي  ــازه عبور كردها را براي كمك ب و اج

داعش بدهد، اما تركيه اجازه اين كار را نمي دهد.
ــره گزارش  ــبكه الجزي ــزي خبر به نقل از ش ــد مرك واح
ــالح از  ــه همچنان بر مخالفت با ورود مبارزان و س داد، تركي
ــهر مرزي كوباني سوريه  مرزهايش براي كردهاي مدافع ش

كه در حال مبارزه با داعش هستند، اصرار دارد.
ــاركت در مبارزه عليه داعش را  ــرط مش مقامات آنكارا ش

سرنگوني حكومت بشار اسد، عنوان كرده اند.

فيروزآبادي: در كوباني بوي توطئه به مشام مي رسد 
الريجاني: اقدامات غير قانوني ائتالف، هرج و مرج بين المللي ايجاد مي كند

 كمك هاي بشردوستانه 
3 ميليون دالري ايران

ــر ارزش  ــت هالل  احم ــل جمعي ــور بين المل ــاون ام مع
كمك هاي بشردوستانه ايران به غزه، عراق، سوريه، كشمير 
ــش ماه  ــي درگير بيماري ابوال را در ش ــورهاي آفريقاي و كش
ــت امسال بيش از 743 تن به ارزش سه ميليون و 314  نخس

هزار دالر اعالم كرد.
ــر، محمدي عراقي در جمع  ــه گزارش واحد مركزي خب ب
ــي كوباني و نبود  ــاص جغرافياي ــه موقعيت خ ــگاران ب خبرن
امكان كمك رساني به اين منطقه اشاره كرد و گفت: با توجه 
ــت هالل  احمر تركيه وجود دارد  ــه روابط خوبي كه با جمعي ب
تالش مي كنيم كمك هاي بشردوستانه را هرچه سريع تر به 

كوباني ارسال كنيم.
ــه 584 تن  ــون در هفت مرحل ــان اين كه تاكن ــا بي وي ب
كمك هاي بشردوستانه به ارزش بيش از 20 ميليارد ريال به 
ــال شده است، از آمادگي جمعيت هالل احمر براي  عراق ارس
ــال هشتمين محموله كه شامل 44 تن انواع كمك هاي  ارس
دارويي و غذايي و پتو، چادر و زيرانداز مي شود، خبر داد و افزود: 
اين جمعيت آمادگي دارد گروه هاي پزشكي و درماني خود را 

در مناطق مرزي نيز مستقر كند.
ــراق و احتمال افزايش  ــاره به تداوم جنگ در ع وي با اش
ــور گفت:  ــداد آوارگان و مراجعه آنان به مناطق مرزي كش تع
ــي چند اردوگاه در اين  ــت هالل احمر مي تواند با برپاي جمعي

مناطق، گام هاي موثري براي رسيدگي به آوارگان بردارد.
ــتانه جمعيت  ــل و حقوق بشردوس ــاون امور بين المل مع
ــزه مجموع  ــگ 51 روزه در غ ــاره به جن ــا اش ــر ب هالل احم
ــران را  11 ميليارد تومان  ــتانه مردم اي ــاي بشردوس كمك ه
ــت و گفت: از اين مبلغ بيش از  معادل 340 ميليون دالر دانس
ــك محموله 77 تني مواد غذايي،  ــامل ي يك ميليون دالر ش

دارويي، چادر و پتو به اين منطقه ارسال شده است.
ــر  ــزه را از ديگ ــس غ ــاي آمبوالن ــز خودروه وي تجهي
ــت و گفت: تاكنون ده  ــاي جمعيت هالل احمر دانس برنامه ه
ــتگاه آمبوالنس و دو دستگاه تانكر آب رسان براي مردم  دس
ــراه با يك محموله  ــت و بزودي هم ــده اس غزه خريداري ش
ــي  ــي و غذاي ــاي درمان ــامل كمك ه ــزار دالري ش  150 ه

ارسال مي شود.
محمدي عراقي به گزارش نگران كننده بهداشت جهاني 
ــاكنان كشورهاي آفريقايي  درخصوص مرگ 4000 نفر از س
ــرد و گفت: جمعيت  ــاره ك ــه دليل ابتال به بيماري ابوال اش ب
هالل احمر جمهوري اسالمي ايران در مجموع 85 هزار دالر 
ــورهاي  اقالم و تجهيزات دارويي براي مبارزه با ابوال به كش

آفريقايي ارسال كرده است.
وي درباره ارسال كمك هاي امدادي جمعيت هالل احمر 
ــت: دو محموله امدادي  ــمير نيز گف ــيل زده كش به مناطق س
شامل 400 دستگاه چادر، 4000 تخته پتو و 400 عدد زيرانداز 
ــت كه بزودي ارسال  ــده اس به ارزش صد هزار دالر آماده ش

مي شود.

 موافقت رهبر انقالب  با عفو و تخفيف 
مجازات  شماري از محكومان

به مناسبت فرارسيدن اعياد سعيد قربان و غديرخم، رهبر 
ــنهاد عفو يا تخفيف و تبديل  ــالمي با پيش معظم انقالب اس
ــازات 1256 نفر از محكومان محاكم عمومي و انقالب،  مج
سازمان قضايي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي 
ــاني دفتر مقام  ــت كردند. به گزارش پايگاه اطالع رس موافق
ــت اهللا آملي الريجاني، رئيس قوه  قضاييه  معظم رهبري، آي
ــبت  ــالمي به مناس ــي نامه اي به رهبر معظم انقالب اس ط
ــنهاد عفو يا تخفيف و  ــاد قربان و غدير، پيش ــيدن اعي فرارس
ــيون  تبديل مجازات 1256 نفر از محكومان را كه در كميس
ــرايط الزم تشخيص  ــودگي قوه قضاييه واجد ش عفو و بخش
داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد مورد موافقت حضرت 

آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي قرار گرفت.

احمدي مقدم: 
 داعش در هيچ نقطه اي

 از مرزهاي ايران حضور ندارد
فرمانده نيروي انتظامي گفت: گروه تروريستي داعش در 
ــور حضور ندارد و در هيچ جايي  هيچ نقطه اي از مرزهاي كش

با آنها درگيري نداشتيم.
ــماعيل  ــردار اس ــزي خبر، س ــد مرك ــزارش واح ــه گ ب
ــروي انتظامي و براي  ــدم كه همزمان با هفته ني احمدي مق
ارزيابي عملكرد پليس ديروز به قم سفر كرده بود، در حاشيه 
ــي انتظامي قم گفت:  ــترك نيروهاي فرمانده صبحگاه مش
ــتان دياله  نزديك ترين فاصله داعش با مرزهاي ايران در اس
ــيرين است كه با  عراق و در فاصله 40 كيلومتري مرز قصرش
ــاي مردمي عراق، عقبه آنها محدود  عمليات ارتش و نيروه

شده است و روز به روز عقب نشيني مي كند.
ــده نيروي انتظامي افزود: در ديگر مناطق مرزي، تا  فرمان

صدها كيلومتر از مرزهاي ايران، اثري از داعش نيست. 
ــان اين كه تا به حال هيچ كار عملياتي  احمدي مقدم با بي
ــور اتفاق  ــتي داعش در داخل كش در مقابله با گروه تروريس
ــت، افزود: حداكثر گروه هايي كه در قالب هوادار يا  نيفتاده اس
ــهيل اعزام بودند از نيروهاي امنيتي  ــته هاي اعزام يا تس هس
نيروهاي انتظامي، سپاه و وزارت اطالعات ضربه هاي خوبي 

خوردند و هيچ جاي نگراني نيست.
وي  درباره حادثه سراوان هم گفت: در اين خصوص چند 

نفر دستگير شدند و تحقيق از آنها در حال انجام است.
ــاد از كوتاهي دولت  ــا انتق ــروي انتظامي ب ــده ني فرمان
ــتگاه  ــتي، از دس ــتان در برخورد با گروه هاي تروريس پاكس
ــوي و فعال اين  ــت با پيگيري ق ــور خواس ــي كش ديپلماس
موضوع و هماهنگي الزم، امكان عمليات مشترك در خاك 
پاكستان براي تعقيب و متالشي كردن گروه هاي تروريستي 

را فراهم كنند.

عراقچي: آماده تسريع در روند 
همكاري با آژانس هستيم

ــالمي ايران، بر عزم  ــد جمهوري اس مذاكره كننده ارش
ــكاري با آژانس  ــالمي ايران براي ادامه هم جمهوري اس
بين المللي انرژي اتمي به منظور حل و فصل مسائل گذشته 
ــران و آژانس  ــوب همكاري بين اي ــال در قالب چارچ و ح

تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، سيدعباس عراقچي در ديدار سفير روسيه 
ــتانه مذاكرات دو جانبه و سه جانبه هسته اي در وين  كه در آس
ــي از آخرين وضع مذاكرات از جمله  ــد، با ارائه گزارش انجام ش
مذاكرات هفته گذشته با هيات آژانس انرژي اتمي در تهران، 
ــته روسيه و چين در مذاكرات هسته اي  از نقش مهم و برجس

قدرداني كرد. 
ــخص آقاي ريابكوف در  ــيه و ش وي ادامه داد: هيات روس
طول مذاكرات هسته اي همواره نقش مثبت و سازنده اي ايفا 
ــنهادها  و راه حل هاي خالقانه و مفيد سعي كرده  و با ارائه پيش

است تا امكان رسيدن به توافق نهايي را تسهيل كند.
ــيه و چين براي  ــي با تمجيد از اراده دو دولت روس عراقچ
ــيدن به يك راه حل جامع مورد  كمك به روند مذاكرات و رس
قبول طرفين، بر ضرورت ادامه رايزني هاي مستمر و تنگاتنگ 
ــاي نزديك بين هيات هاي  ــورها و بويژه تماس ه با اين كش

مذاكره كننده ايران، روسيه و چين تاكيد كرد.
ــالمي ايران  معاون وزير امور خارجه افزود: جمهوري اس
ــائل، در چارچوب  ــل مس ــد حل و فص ــريع در رون ــاده تس آم
همكاري با آژانس بوده و آمادگي دارد تمامي اين موضوعات 

را يكي پس از ديگري با آژانس حل و فصل كند.

رئيس سازمان بازرسي:
 بررسي پرونده بورسيه هاي 

غيرقانوني تكميل شد
ــور، از تكميل پرونده  ــي كل كش ــازمان بازرس رئيس س
ــاذ برخي تصميمات جديد در  ــيه هاي غيرقانوني و اتخ بورس
ــتاد مبارزه با  ــه اخير س ارتباط با پرونده بابك زنجاني در جلس

مفاسد اقتصادي خبر داد.
ــم ترحيم  ــيه مراس ــراج در حاش به گزارش ايرنا، ناصر س
ــي كل كشور در  ــازمان بازرس «ولي اهللا خبره» قائم مقام س
ــي درباره آخرين وضع  ــخ به پرسش جمع خبرنگاران و در پاس
پرونده بورسيه هاي غيرقانوني گفت: اين پرونده كامل شده، 
اما منتظر برگزاري جلسه اي با مجلس هستيم كه ان شاءاهللا 

پس از آن اعالم خواهيم كرد.
ــور همچنين در مورد  ــي كل كش ــازمان بازرس رئيس س
ــاد در فوتبال گفت: در اين مورد مشغول بررسي و  پرونده فس

تهيه گزارش هستيم و هنوز نهايي نشده است.
ــين  ــاره بازگرداندن خاوري، مديرعامل پيش ــراج درب س
ــاد 3000  ــه از متهمان پرونده فس ــك ملي ك ــواري بان و مت
ــت: اقداماتي راجع به  ــود نيز گف ــوب مي ش ميلياردي محس
ــائل را  ــورت گرفته، اما برخي مس ــاوري ص ــدن خ بازگردان

نمي توان اعالم كرد.
ــي افزود: در  ــده بابك زنجان ــن درباره پرون وي همچني
ــتاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه وزير نفت  ــه س آخرين جلس
ــتند،  و آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور حضور داش
تصميماتي اتخاذ شد و اگر الزم باشد از طريق سخنگوي قوه 

قضاييه اطالع رساني مي شود.
ــور درباره آخرين وضع  ــازمان بازرسي كل كش رئيس س
ــيمي نيز گفت: اين  پرونده تخلفات صورت گرفته در پتروش

پرونده در دادسراست و در دست بررسي قرار دارد.

آيت اهللا مصباح يزدي از  سخنرانان همايش ديروز اصولگرايان بود / عكس: تسنيم
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