
ــوراي  ــي الريجاني، رئيس مجلس ش ــس از آن كه عل پ
ــفر اخيرش به تركيه بار ديگر از  ــورمان در س ــالمي كش اس
اعالم آمادگي ايران براي گفت وگو با 1+5 خبر داد و علي اكبر 
ــدن مقدمات  ــز از فراهم ش ــور خارجه ني ــي، وزير ام صالح
گفت وگوها با اين گروه سخن گفت، رايزني هاي ديپلماتيك 

ايران در اين خصوص جان تازه اي گرفت.
ــت خارجي و امنيت بين الملل  علي باقري، معاون سياس
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ديروز به اين منظور راهي 
روسيه شد و علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه نيز به تركيه 
ــي در اين باره به  ــت تا در كنار ديگر گفت وگوهاي سياس رف

بحث و تبادل نظر بپردازد.
ــتانبول  ــال قبل در اس مذاكرات ايران و گروه 1+5 يكس
ــد، اما پس از آن كه سعيد جليلي، دبير شوراي عالي  متوقف ش
ــرگيري  ــورمان از آمادگي ايران براي ازس ــت ملي كش امني
ــال انجام اين گفت وگوها  ــاره گفت وگوها خبر داد، احتم دوب
قوت گرفت. پس از آن داوود اوغلو، وزير خارجه تركيه راهي 
ــد و در اين سفر اعالم كرد كه حامل پيامي از سوي  تهران ش
ــت خارجي اتحاديه اروپا و  ــوول سياس ــتون، مس كاترين اش
ــي بر آمادگي غرب براي  ــس تيم مذاكره كننده 1+5 مبن رئي
آغاز مذاكرات با ايران است. صالحي نيز در كنفرانس خبري 
ــد بهترين مكان براي  ــو تاكيد كرد كه تركيه مي توان با اوغل

مذاكرات آتي ايران و 1+5 باشد.
ــورمان كه  ــد كه وزير امورخارجه كش حاال به نظر مي رس
ــت و سومين نشست شوراي همكاري  براي شركت در بيس
ــترك ايران و تركيه در آنكارا به سر مي برد، در  اقتصادي مش
ديدار هاي خود با مقامات تركيه گفت وگوهاي هسته اي را در 
ــد. صالحي ديروز در آنكارا  رجب  ــور گفت وگوها قرار ده مح
طيب اردوغان، نخست وزير تركيه و داوود اوغلو همتاي ترك 

خود ديدار كرد.
به گزارش رسانه هاي ترك، صالحي، وزير امور خارجه در 
ــه تاكيد كرد: گفت وگو درباره زمان و مكان مذاكرات در  تركي

جريان است. ما تمايل داريم اين مذاكرات برگزار شود.
ــي اضافه كرد: احمد داوود اوغلو، همتاي ترك وي  صالح
با سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و كاترين 
ــت خارجي اتحاديه اروپا براي تعيين  ــتون، رئيس سياس اش

زمان و مكان مذاكرات در تماس است.
همچنين بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، وزير امور 
ــال خيلي زياد اين  ــتم اما به احتم خارجه گفت: مطمئن نيس
(مذاكرات) در استانبول برگزار خواهد شد. صالحي افزود كه 
تاريخ انجام مذاكرات در آينده اي نزديك تعيين خواهد شد.

ــو، همتاي  ــوت احمد داوود اوغل ــي به دع ــروز صالح دي
ــاعتي توقف در  ــه اي خود از قونيه ديدن كرد و بعد از س تركي

قونيه و بازديد از موزه موالنا وارد آنكارا شد.
سفر به روسيه

ــكارا، علي باقري، معاون  ــفر صالحي به آن همزمان با س

ــوراي عالي  ــت خارجي و امنيت بين الملل دبيرخانه ش سياس
امنيت ملي نيز به منظور رايزني با مقامات روسيه وارد مسكو 

شد.
ــرگئي الوروف، وزير امور  ــاره به ديدار با س ــري با اش باق
ــيه و ديگر مقام هاي سياسي و امنيتي اين كشور  خارجه روس
ــائل دوجانبه،  ــفر در رابطه با مس ــاره گفت، در اين س دراين ب
ــوالت موضوع  ــز آخرين تح ــي و ني ــه اي و بين الملل منطق
ــته اي و دور جديد گفت وگوها با 1+5 با مقام هاي روسيه  هس

گفت وگو و رايزني مي كنيم.
سفر معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي به مسكو 2 روزه 
بود و قرار است وي امروز با مقام هاي ارشد روس درخصوص 

موضوعات موردنظر مذاكره و رايزني كند.
باقري آبان ماه امسال نيز سفر 2 روزه اي به مسكو داشت 
كه در آن سفر با وزير خارجه، دبير شوراي امنيت ملي روسيه 
ــاون وي ديدار كرد و توافق نامه همكاري هاي راهبردي  و مع

ميان شوراهاي امنيت ملي ايران و روسيه به امضا رسيد.
ــيه، سرگئي الوروف نيز  ــفر باقري به روس همزمان با س
ــا و آمريكا عليه ايران،  ــا انتقاد از تحريم هاي يكجانبه اروپ ب

تحريم را مانعي در روند مذاكرات با تهران خواند.
وزير امور خارجه روسيه در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم 

ــه آمريكا و اتحاديه اروپا  ــكو با تحريم هاي يكجانب كرد: مس
عليه ايران مخالف است و آن را مانع ازسرگيري مذاكرات اين 
ــور و گروه 1+5 مي داند. وي گفت: طرفدار تحريم هاي  كش
ــن اقدامات هيچ  ــتيم. معتقديم اي ــه عليه ايران نيس يكجانب
ــترش سالح هسته اي ندارد.  ــتركي با نظام منع گس وجه مش
ــراي اعمال تحريم هاي جديد وجود  الوروف افزود: دليلي ب
ــته اي  ــكان افزايش تحريم با موضوع برنامه هس ندارد و ام

ايران از بين رفته است.
وي با تاكيد بر ادامه مخالفت روسيه با تحريم هاي يكجانبه 
غرب عليه ايران گفت: معتقديم اين تحريم ها تاثيري جدي 
ــرگيري مذاكرات  ــر زندگي مردم مي گذارد. اميد براي ازس ب
تهران و گروه 1+5 وجود دارد، ولي برخي عوامل در ماه هاي 

اخير مانع آغاز اين گفت وگوها شده است.
وزير امور خارجه روسيه افزود: ماه آگوست هياتي از آژانس 
بين المللي انرزي اتمي به سرپرستي معاون مديركل اين نهاد 
ــته اي را  ــفر كرد و امكان بازديد از يك مركز هس به ايران س
ــت آورد كه يك حركت مهم و نشانه حسن نيت تهران  به دس
ــال گذشته آژانس گزارشي  ــت. وي گفت: اما در نوامبر س اس
ــته درباره برنامه  ــه در آن، مواردي از گذش ــر كرد ك را منتش
ــد و معلوم نيست چرا در زمان كنوني  ــته اي ايران ذكر ش هس

انتشار يافت، در حالي كه دليلي براي اين كار وجود نداشت.
ــار كرد: اين  ــن اقدام آژانس اظه ــاد از اي ــا انتق الوروف ب
ــروري درباره برنامه  ــب ايجاد جنجال غيرض وضعيت موج

هسته اي ايران شد و رسانه ها هم به آن دامن زدند.
ــوراي حكام،  ــركاي خود در ش وي افزود: با همكاري ش
ــزوم همكاري ايران و  ــد كه در آن بر ل ــه اي صادر ش قطعنام
ــت و در زمان حاضر نيز براساس اين  ــده اس آژانس تاكيد ش
ــات آژانس به تهران  ــفر يك هي قطعنامه، مقدمات براي س

فراهم مي شود. 
ــيه در ادامه از قصد اتحاديه اروپا براي  وزير خارجه روس
ــر اين كه چنين  ــرد و با تاكيد ب ــران هم انتقاد ك ــم اي تحري
اقداماتي مانع آغاز مذاكرات با تهران است، افزود: نمي گويم 
اين رويكرد عمدي است، اما با تالش ها براي آغاز مذاكرات 
ــت. در حالي كه ايران براي همكاري با  ــده اس همزمان ش
آژانس آماده شده، اما اقدامات اتحاديه اروپا يك مانع جدي 
است. وزير امور خارجه روسيه همچنين به سفر علي باقري، 
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران به مسكو اشاره و 

اظهار كرد: مذاكرات با طرف ايراني جريان خواهد داشت.
ــان پايتخت هاي  ــي مي ــاس و رايزن ــت: تم الوروف گف

اروپايي براي آغاز مذاكرات گروه 1+5 با ايران ادامه دارد.
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 جزئيات بيشتر نامه اوباما به رهبر انقالب
ــتري از نامه  علي مطهري، نماينده مجلس جزئيات بيش
ــكا به رهبر معظم انقالب را  ــاراك اوباما رئيس جمهور آمري ب
فاش كرد. وي در گفت وگو با فارس در مورد نامه اخير دولت 
ــمت اول اين  آمريكا به حضرت آيت اهللا خامنه اي گفت: قس
ــتي و  ــمت دوم آن از موضع دوس نامه از موضع تهديد و قس

مذاكره بيان شده است. 
ــن نامه، دولت آمريكا  ــه گفته مطهري در بخش اول اي ب
ــتن تنگه هرمز توسط جمهوري اسالمي خط  گفته است بس
ــوب مي شود و در قسمت دوم پيشنهاد داده است  قرمز محس
ــل اختالف نظرهاي موجود، با يكديگر  كه دو طرف براي ح

مذاكره مستقيم كنند. 
ــالم ابراهيمي نايب رئيس كميسيون امنيت  حجت االس
ــاره گفت: مجموع محورهاي نامه  ــي مجلس نيز در اين ب مل
ــان مي دهد كه نگارش آن از سر انفعال بوده است. اوباما  نش
ــتي ابرقدرتي مي گيرد اما در ادامه  اگرچه در ابتداي پيغام ژس
ــل و مذاكره»  ــا مي توانيم با هم «تعام ــام هم مي دهد م پيغ
ــته باشيم، البته با حفظ حقوق يكديگر.  وي افزود: اوباما  داش
در بخش پاياني پيغام خود به رهبر معظم انقالب عنوان كرده 
كه ما هيچ حركت خصمانه اي عليه جمهوري اسالمي ايران 

انجام نمي دهيم.

انتشار عكس مهندسان ايراني ربوده شده 
ــي از مهندسان ايراني بعد  ــار عكس خبرگزاري پانا از انتش
ــت: براي اولين بار  ــوريه خبر داد و نوش ــدن در س از ربوده ش
عكسي از مهندسان ايراني ربوده شده در شهر حمص سوريه 
ــد.  بنابر اين گزارش، اين عكس كه در يك نشريه  ــر ش منتش
ــوي زبان به چاپ رسيده، مهندسان ربوده شده ايراني  فرانس
ــيده،  در يك اتاق حضور دارند و فردي كه لباس نظامي پوش
ــتاده است. روي ديوار نيز پرچم سوريه نصب  در كنار آنها ايس

و رويش اسم الوفاق نوشته شده است.   

سرخوردگي از ناكارآمدي تحريم ايران
ــتي اذعان كرد:  ــبكه تلويزيوني رژيم صهيونيس يك ش
ــدي تحريم ها عليه ايران و  ترديدها  و دودلي آمريكا  ناكارآم
ــر نحوه برخورد با اين كشور،  تل آويو را بشدت عصباني  بر س
ــت.   به گزارش واحد مركزي خبر، شبكه تلويزيوني  كرده اس
ــن تي وي، اعالم كرد: ناكارآمدي تحريم ها نتانياهو را  گيس
ــانده  ــرده و ناراحتي خود را به اطالع اوباما رس ــمگين ك خش
است.  گيسن تي وي افزود: اين ناراحتي موجب سرخوردگي 
ــيه، چين، كره  ــت. در روزهاي اخير روس ــده اس ــو ش نتانياه
ــمار  جنوبي، ژاپن و هند كه عمده خريداران نفت ايران به ش
ــت آمريكا براي تحريم نفت ايران پاسخ  مي روند به درخواس

منفي داده اند.  

 تكذيب شايعه 
سوءقصد به هاشمي رفسنجاني

ــر كل روابط عمومي  ــه نقل از مدي ــايت عصر ايران ب س
مجمع تشخيص مصلحت خبر برخي رسانه هاي ضدانقالب 
ــت اهللا  ــل آي ــودروي حام ــه خ ــدازي ب ــوص تيران در خص

هاشمي رفسنجاني را تكذيب كرد.  
بنابر اين گزارش، برخي رسانه هاي وابسته به ضدانقالب 
ــوار به  ــنبه هفته جاري، يك موتورس ــدند روز دوش مدعي ش
ــخيص مصلحت نظام  ــع تش ــل رئيس مجم ــمت اتومبي س
ــليماني، مديركل  ــت!  رضا س تيراندازي كرده و گريخته اس
ــام، ضمن  ــخيص مصلحت نظ ــط عمومي مجمع تش رواب
ــايعه تغيير محافظان هاشمي نيز  تكذيب اين خبر، درباره ش
ــيله موساد نيز اظهار  ــان به وس به دليل جلوگيري از ترور ايش
ــنجاني عوض نشده اند  كرد:  محافظان آيت اهللا هاشمي رفس
ــان را برعهده  ــاكان همان افراد قبلي محافظت از ايش و كم

دارند. 

انتقاد توكلي از برخي رفتارهاي 
روزهاي اخير

ــته  احمد توكلي با انتقاد از برخي رفتارها در روزهاي گذش
گفت: انتخابات اقتضا دارد كه فضاي آزاد سياسي حس شود 
و همه بايد با دفاع از آزادي، فضا را براي مشاركت حداكثري 

مردم در انتخابات مهيا كنيم.
ــاره به سخنان مقام رهبري كه  به گزارش مهر، وي با اش
نبايد هر كسي را بر خالف من و شما فكر مي كند ضدواليت 
ــط هيات هاي  فقيه بخوانيم، رد صالحيت علي مطهري توس
ــين  ــور معترضانه عده اي در مقابل خانه حس ــي و حض اجراي

عاليي را مورد انتقاد قرار داد.
ــخنان عماد افروغ در برنامه پارك  ــاره به س توكلي با اش
ــني در دفاع از نظام  ــوابق روش ملت تلويزيون گفت: افروغ س
مترقي واليت فقيه در دانشگاه ها و محافل روشنفكري دارد 
و نبايد او را به باد حمله بگيريم. او هم قابل نقد است ولي نقد 

با قشون كشي به صداوسيما دو مقوله متفاوت است. 

سايه خبر  تداوم رايزني تهران با مسكو و آنكاراكمي از سياست
همزمان با سفر ديروز صالحي به تركيه، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيز به  روسيه رفت

محكوميت تجاوز آمريكا به حريم 
هوايي ايران از سوي جنبش عدم تعهد

ــدور بيانيه اي  ــو جنبش عدم تعهد با ص ــورهاي عض كش
ــي آمريكا به  ضمن محكوم كردن تجاوز هواپيماي جاسوس
ــالمي ايران، اين عمل را خالف  ــم هوايي جمهوري اس حري

هنجارهاي مورد قبول مجامع بين المللي دانستند.
صدور اين بيانيه كه به اتفاق آرا تصويب شد، در نخستين 
ــورهاي جنبش عدم تعهد در نيويورك در  ــت گروه كش نشس
ــه اين گروه پس از فرود  ــال جديد ميالدي كه اولين جلس س
ــورمان  ــين آمريكا در خاك كش يك هواپيماي بدون سرنش

بود، صورت گرفت. /  ايرنا

 دولت اليحه بودجه را 9 بهمن بياورد
نايب رئيس اول مجلس با بيان اين كه پارلمان هفته آينده 
ــه علني ندارد، تاكيد كرد: انتظار داريم دولت يكشنبه 9  جلس
بهمن، پس از يك ماه و نيم تاخير، اليحه بودجه 91 را تقديم 
ــته در غياب علي  مجلس كند.  محمدرضا باهنر كه روز گذش
ــه علني را بر عهده داشت، گفت:  با  ــت جلس الريجاني رياس
ــا معاون پارلماني  ــخصًا ب دولت صحبت كرده ايم و  خودم ش
رئيس جمهور صحبت كرده ام كه اگر دولت براي ارائه اليحه 
بودجه 91 طي هفته آينده آمادگي داشته باشد، مجلس هفته 
ــات علني خود را تشكيل دهد، اما دولت  آينده مي تواند جلس

اظهار آمادگي نكرد./ جام جم

 نصراهللا: مقاومت اسالمى در لبنان
 الهام گرفته از انقالب اسالمى ايران است

سيدحسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا تاكيد كرد: مقاومت 
ــالمى در لبنان الهام گرفته از انقالب اسالمى ايران است  اس
ــى امام خمينى(ره)  ــار پرخير و بركت اين حركت تاريخ و آث
كماكان ادامه دارد. نصراهللا در ديدار سيدمحمد حسينى، وزير 
ــالمى كشورمان همراه سفير كشورمان  فرهنگ و ارشاد اس
ــكوهمند انقالب اسالمى را حادثه اى  در بيروت، پيروزى ش
بزرگ و تاريخى برشمرد و گفت: وقوع انقالب در ايران مايه 

روحيه و اميد براى مظلومان جهان شد./ ايرنا

واليتي: افزايش مشتركات فهرست ها 
مطلوب تر است

ــت از  ــد اصولگرايان با درخواس ــه متح ــخنگوي جبه س
اصولگرايان براي ارائه يك فهرست واحد انتخاباتي گفت: اگر 
برخي طيف هاي اصولگرا نيز در فرآيند وحدت حضور نداشته 
ــتركات زيادي داشته  ــند اين اميدواري وجود دارد كه مش باش
ــند و هر چه اين اشتراكات بيشتر باشد، مطلوب تر خواهد  باش
بود.  علي اكبر واليتي در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني جبهه 
متحد اصولگرايان افزود: ما بايد از تفرقه بپرهيزيم و معيارها را 
براي مردم تبيين كنيم و هر كس پايبندي اش را به اين معيارها 
اعالم كند و در عمل نيز اين پايبندي را به اثبات برساند و در بين 
ــد، مردم مي توانند به او راي بدهند و اين  مردم داراي راي باش
ــتند. انسجام، وحدت، همگرايي و نزديك  افراد اصولگرا هس
ــبرد  ــدن مجموعه هاي اصولگرا به يكديگر درجهت پيش ش
اهداف انقالب و تداوم گفتمان انقالب اسالمي، هدف اصلي 

جبهه متحد اصولگرايان است./ مهر

 تجليل از كاپيتان شهبازي 
در جلسه هيات دولت

ــه هيات دولت از كاپيتان  ــيه جلس رئيس جمهور در حاش
ــهبازي، خلبان پرواز مسكو به تهران كه هواپيماي خود را  ش
ــدن چرخ جلو به سالمت به زمين نشاند و جان  با وجود باز نش

مسافران را نجات داد، تقدير كرد.
ــين شهبازي را با ارزش و  احمدي نژاد، اقدام كاپيتان حس
مهم توصيف كرد و تالش تمام كساني را كه در كادر پرواز و 
در فرودگاه موجب انجام اين اتفاق بزرگ شدند، قابل تجليل 
دانست. پيش از تقدير از كاپيتان شهبازي، فيلم صحنه فرود 
ــال و اقدام كاپيتان  ــاي بوئينگ 727 در 26 مهر امس هواپيم
ــاندن اين هواپيما به نمايش  ــهبازي در سالم به زمين نش ش

درآمد. / سايت رياست جمهوري

واكنش محسن رضايي به نامه اوباما
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه اوباما 
ــود كند آمريكا  ــالش كرد تا زيركانه وانم ــه اخيرش ت در نام
ــوول تامين امنيت خليج فارس است، گفت: اين در حالي  مس
است كه جمهوري اسالمي ايران مسوول اصلي تامين امنيت 
ــورهاي  ــت و با همكاري كش ــارس و تنگه هرمز اس خليج ف
منطقه، امنيت اين منطقه را تامين مي كند و نيازي به دخالت 
كشورهاي خارجي ندارد. محسن رضايي در حاشيه همايش 
ملي اقتدار نرم پليس و امنيت نرم افزاري در جمع خبرنگاران 
ــان براي امنيت منطقه  افزود: اگر آمريكا و انگليس واقعا دلش

سوخته، بهتر است از منطقه خارج شوند. /  ايرنا

پيام فيروزآبادي به مناسبت سالگرد 
شهادت احمد كشوري

ــن فيروزآبادي، رئيس ستاد  ــكر سيدحس ــردار سرلش س
ــي  و يكمين  ــبت س ــلح در پيامي به مناس كل نيروهاي مس
ــالگرد شهادت امير سرلشكر خلبان احمد كشوري تصريح  س
ــتاره هاي نوراني در ميان هزاران  ــهيد يكي از س كرد: اين ش
ــمند دوران دفاع مقدس در  ــه آفرين و يادگاران ارزش حماس

ارتش جمهوري اسالمي ايران بود. /  ايرنا

روز چالش برانگيز بررسي اليحه 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز

ــري از اليحه مبارزه  ــي مواد ديگ مجلس در ادامه بررس
ــاعت 3 ماده از  ــته حدود 2 س ــاق كاال و ارز، روز گذش ــا قاچ ب
ــي كرد كه يكي از  ــه مبارزه با قاچاق كاال و ارز را بررس اليح
ــوم نيز به  رغم بحث هاي  مواد حذف، ديگري مراعا و ماده س
طوالني به نتيجه اي نرسيد. اين مواد در رابطه با شروع به جرم 
ــاق و مجازات هاي مربوط به آن و افزايش مجازات هايي  قاچ
ــه در صحن علني مجلس با  ــراي مرتكبان به قاچاق بود ك ب

پيشنهادهاي حذف و اصالح متعدد مواجه شد.
موادي كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت، در ارتباط 
ــروع به جرم قاچاق و برخي مجازات ها براي مرتكبان به  با ش
اين جرم بود، اما هيچ كدام از اين مواد مورد تصويب مجلس 

قرار نگرفت. / جام جم

الريجاني: افراد مستقل در مجلس آينده حضور بيشتري خواهند داشت
مبناي حركت مجلس هشتم، قانون اساسي، نظرات واليت فقيه و حركت فكري اصيل روحانيت بود

ــوراي اسالمي با پيش بيني اين كه مجلس  رئيس مجلس ش
آينده، مجلسي اصولگرا خواهد بود گفت: البته به نظر من افرادي 
كه استقالل فكري بيشتري داشته و از شجاعت بيشتر برخوردارند، 

در مجلس نهم بيشتر نمود و حضور پيدا مي كنند.
ــان اين كه در  ــا فارس با بي ــي در گفت و گو ب ــي الريجان عل
انتخابات آينده رقابت وجود دارد و نبايد اين رقابت را از بين برد به 
ــاره كرد و گفت: در عرصه  گروه هاي حاضر در انتخابات آينده اش
انتخابات پيش رو، هم اصالح طلبان هستند كه البته نمي خواهم 
ــتند و گر چه مي توانستند تعداد بيشتري وارد  بگويم پرحجم هس
ــوند كه مي دانم با چه تفسير و تحليلي نيامده اند ولي به  صحنه ش
ــده اند. وي افزود: يك گروه مستقل هم در  هر حال وارد عرصه ش
كشور داريم كه اينها مواضع سياسي شان خيلي بر توانمندي هاي 
ــان غلبه ندارد و مواضع اجرايي آنها در اولويت است كه  اجرايي ش

اينها هم وارد صحنه انتخابات شده اند.
رئيس مجلس افزود: در خود جريان اصولگرا هم تفاوت نظر 
ــت و االن گروه هاي مختلفي با تابلوهاي متنوع وارد صحنه  اس
شده اند كه اين هم باعث پويايي صحنه انتخابات و رقابت خواهد 
ــاهد مشاركت خوبي در  ــد و فكر مي كنم با وجود اين تنوع، ش ش
انتخابات باشيم. الريجاني با اشاره به برخي نگراني ها در خصوص 
ــن در اين قضيه نبايد  ــدم وحدت اصولگرايان گفت: به نظر م ع
بيش از حد حساسيت نشان داد؛ چون افرادي هستند كه واقعاً به 
آنها گفته شد تشريف بياورند و واحد فكر كنند اما قبول نكردند و 
ــد و نهايتا با هم رقابت مي كنند. وي  حاال هم دنيا به آخر نمي رس
ــود «ثلمه »اي   افزود: به نظر بنده اگر بين اصولگرايان وحدت نش
ــن صورت در فضايي  ــود؛ چون در اي ــالم وارد نمي ش به عالم اس
سالم با هم رقابت مي كنند و بعيد است اشكال مهمي ايجاد كند و 
حتي شايد در برخي شهرها حداقل شهرهاي بزرگ به دليل تنوع 
ليست ها، آزادي انتخاب بيشتري براي مردم به وجود آيد و لذا اين 

ــت. رئيس مجلس در بخش ديگري از  مسأله نگران كننده نيس
گفت وگوي خود با اشاره به برخي رد صالحيت ها گفت:  كساني را 
مي شناسم كه خيلي افراد متديني هستند ولي به خاطر عدم التزام 
به اسالم رد شده اند و حتما اين كار نسبت به هر فردي از هر گروهي 

صورت گرفته باشد، غلط است.
 مجلس هشتم براي حركت خود مبنا داشت

وي  در ارزيابي خود از عملكرد مجلس هشتم گفت: مجلس 
فعلي در مجموع شرايط كشور و التهاباتي كه خصوصاً در 2 سال 
ــت، در درجه نخست مجلسي بود كه در كل براي  اخير وجود داش

حركت خود مبنا داشت و زيگزاگ نمي زد.
ــي،  ــاي حركت مجلس، قانون اساس ــي افزود: مبن الريجان
ــل روحانيت بود و به  ــت فقيه و حركت فكري اصي ــرات والي نظ

همين دليل، گاهي با دولت زاويه پيدا مي كرد. 
ــادي هم كه مربوط به مردم  ــائل اقتص   وي ادامه داد: در مس

مي شود، گاهي دولت عالقه مند بود طوري رفتار كند كه بر اساس 
تفسير خودش مي خواست براي حل مسائل حركتي جهشي انجام 
ــار جدي وارد  دهد ولي ارزيابي  ما اين بود كه اين كار بر مردم فش
ــكل به وجود  مي كند. الريجاني ادامه داد: اين كه اكنون اين مش
آمده كه پول به سمت بازار ارز يا طال مي رود، به خاطر زياد شدن 
ــال از حدود 65 هزار ميليارد  ــت كه ظرف 7ـ  6 س نقدينگي ماس
تومان به 340 هزار ميليارد تومان رسيده و اين حركت غير طبيعي 

است.
 رعايت مصالح در برخورد با دولت 

ــري از گفت وگوي خود گفت:  ــس مجلس در بخش ديگ رئي
ــس در كنار نظارت هايي كه دارد،  ــه چرا برخي مقاطع مجل اين ك
رعايت برخي مصالح را مي كرد، مربوط به عقالنيتي است كه در 

كليت مجلس وجود داشت.
ــي وجود دارد اما  ــه در مجلس نظرات متفاوت ــزود: البت وي اف
ــت برخي اوقات  ــوط به كليت مجلس اس ــه مي گويم مرب اين ك
ــاس مي كرديم از نظر بين المللي فشارهايي بر كشور وجود  احس
دارد كه اگر اين گونه مناقشه ها حاد شود، نوعي به هم ريختگي در 
كشور را نشان مي دهد و اين باعث افزايش فشارهاي بين المللي 

مي شود و لذا در اين زمينه ها با مدارا عمل مي كرديم.
ــائلي رخ مي داد  ــت: گاهي هم تخلفات و مس ــي گف الريجان
ــيه روي است و دولت اين  ــتنباط مجلس اين بود كه حاش كه اس
ــام داده و لذا اگر مجلس بخواهد خيلي به اين  ــد انج كار را هدفمن

موضوعات بپردازد، مسائل اصلي مورد غفلت قرار مي گيرد.
ــت كسي از منظر بيروني بنگرد و بگويد  وي افزود: ممكن اس
كه حق مجلس بوده در خصوص موضوعي با دولت برخورد كند، 
اما روي اين حق ايستادگي نكرد ولي مجلس خيلي جاها آگاهانه از 
كنار مسائل عبور مي كرد چون نمي خواستيم وقت كشور و هزينه 

معاون وزير اطالعات: قرائن حاكي ملي را صرف اين امور كنيم.
از شهادت امام موسي صدر است

ــت امام موسي صدر  معاون وزير اطالعات درباره سرنوش
ــي صدر ضدونقيض است و  گفت: اطالعات درباره  امام موس
ــي صدر در  ــاني كه در موضوع امام موس به دليل اين  كه كس
ــدند، اطالعات ميداني وجود ندارد،  ليبي مطلع بودند نابود ش

اما قرائن حاكي از شهادت ايشان است.
ــت مقدماتي  ــنا، گرامي، ديروز در نشس ــه گزارش ايس ب
ــخ به  ــالمي همچنين در پاس ــالس جوانان و بيداري اس اج
ــوالي درباره  فيلترينگ هاي انجام شده در فضاي سايبري  س
ــيب هاي امنيتي بسياري در فضاي سايبري  ايران گفت: آس
ــوظ ماندن از اين  ــتيم براي محف ــود دارد و ما مجبور هس وج
ــاد كنيم. وي  ــي، محدوديت هايي را ايج ــيب هاي امنيت آس
ــووالن  ــوي مس ــزود: به طور مثال بتازگي 2 ويروس از س اف
ــتگاه امنيتي شناسايي شده كه با تالش هاي شبانه روزي  دس

از ضربه زدن آنها به فضاي سايبري ايران جلوگيري شد.
ــپاه قدس نيز طي  ــليماني، فرمانده س ــم س ــردار قاس س
سخناني در اين مراسم گفت: ايران اولين و تنها كشوري است 
كه توانسته از هجوم غرب و رژيم صهيونيستي در امان بماند. 
ــده و مرزهاي  ــترده تر ش همچنين ايران در دنياي امروز گس
فرهنگي اش توسعه پيدا كرده است. وي افزود: ايران در جنوب 
لبنان و عراق نيز حضور دارد. در واقع اين مناطق به نوعي تحت 

تاثير عملكرد و تفكر جمهوري اسالمي ايران هستند.

AFP :وزير خارجه ايران ديروز در سفر خود به آنكارا با رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه ديدار و گفت وگو كرد / عكس

رئيس قوه قضاييه ضمن درخواست از نيروهاي امنيتي براي 
شناسايي عوامل ترور اخير در اسرع وقت به غربي ها هشدار داد: اگر 
به مسلمانان فشار آورده شود و جوانان آنان ترور شوند آنگاه راهي 
باز خواهد شد كه سرانجامش منجالبي براي غربي ها خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهللا آملي الريجاني 
در جلسه ديروز مسووالن عالي قضايي با تاكيد بر اين كه عامالن 
ــتي اخير در اسرع وقت به اشد  و فريب خوردگان اقدامات تروريس
ــد بدانند كه اگر راه ترور باز  ــند، افزود: غربي ها باي مجازات مي رس
ــد؛ حتما الزم نيست كه ايران انتقام خون جوانان و دانشمندان  ش
هسته اي خود را بگيرد، بلكه ميليون ها مسلمان در سراسر جهان 
ــورهاي غربي به مسلمانان و  ــتند كه اجازه نخواهند داد كش هس
ــار آورند و خودشان راه مقابله  ــمندان اسالمي فش جوانان و دانش
ــت اهللا آملي الريجاني اقدامات  ــا اين ترورها را خواهند يافت. آي ب
ــور را مصداق بارز  ــته اي كش ــمندان هس ــتي عليه دانش تروريس
ــت و تاكيد كرد: قوه قضاييه در اسرع  ــاد في االرض» دانس «افس
ــتي را به اشد  وقت عامالن و فريب خوردگان اين اقدامات تروريس
ــاند و تمام كساني كه به صورت گروهي و باندي  مجازات مي رس
در اين امور دخالت مي كنند مفسد في االرض هستند و قطعا اعدام 
ــد. رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: به كساني كه ممكن  خواهند ش
ــت فريب كشورهاي مدعي حقوق بشر و مبارزه با تروريسم را  اس

ــدار مي دهيم كه بدانند اين اقدامات عقوبت اخروي و  بخورند هش
دنيوي غيرقابل جبراني خواهد داشت.

دلجويي رئيس جمهور از خانواده شهيد 
ــهداي  ــت ش ــم بزرگداش ــور نيز ديروز در مراس رئيس جمه
ــور ضمن ديدار با والدين و همسر شهيد  عرصه علم و فناوري كش
«مصطفي احمدي روشن» از آنها دلجويي كرد و ياد و خاطره اين 

شهيد واالمقام را گرامي داشت.
ــوري، در اين  ــت جمه ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــم كه به منظور بزرگداشت شهيدان مسعود علي محمدي،  مراس
مجيد شهرياري، داريوش رضايي نژاد، مصطفي احمدي روشن و 
ــي نهاد رياست جمهوري  ــقائي، در مسجد سلمان فارس رضا قش
ــوري و خانواده  ــات دولت، مقامات كش ــد، اعضاي هي برگزار ش

شهداي جهاد علمي حضور داشتند.
اعتراض رسمي ايران به سكوت مجامع بين المللي 

ــالمي ايران در نامه اي رسمي به كميسر  ــفير جمهوي اس س
ــع بين المللي  ــكوت مجام ــوص س ــر درخص ــي حقوق بش عال
بخصوص سازمان هاي حقوق بشري در قبال شهادت مصطفي 

احمدي روشن، دانشمند هسته اي اعتراض كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر، سيدمحمدرضا سجادي، سفير 
ــالمي ايران در ژنو اين اعتراض را در  و نماينده دائم جمهوري اس

ــمي كه 23 دي ماه به «ناوي پيلي»، كميسرعالي حقوق  نامه  رس
بشر در ژنو ارسال كرده ابراز كرد.

در اين نامه ضمن يادآوري قطعنامه هاي متعدد مصوب سازمان 
ــم، بيان شده است كه محكوميت  ملل براي مبارزه عليه تروريس
ــازمان يافته كشورهاي معاند عليه دانشمندان ايران  ترورهاي س
ــت، لذا اين  ــازمان هاي بين المللي اس يك تعهد الزام آور براي س
ــازمان ها بايد به صريح ترين شكل ممكن ترورهاي انجام شده  س

عليه دانشمندان ايراني را محكوم كنند.
ــفير ايران در اين نامه تصريح مي كند: تكرار اين عمليات و  س
مشابهت هاي آنها كامال گوياي اين است كه طراحان اين عمليات 
تروريستي در نظر دارند جمهوري اسالمي ايران را با وحشيانه ترين 
روش ممكن از حق قانوني و مشروع خود براي استفاده صلح آميز 
ــي به  ــازند. در حالي كه مانع تراش ــته اي محروم س از انرژي هس
ــكل در تالش يك كشور در حال توسعه براي اعمال حقوق  هرش
ــور از حق توسعه است  ــروع خود، محروم كردن كش قانوني و مش
ــي بشر مي باشد و كامال مغاير حقوق  كه از اوليه ترين حقوق اساس
بين الملل و قطعنامه هاي سازمان ملل و منشور حقوق بشر است.
نامه همسران شهداي جهاد علمي به همسر شهيد 

احمدي روشن
ــران شهيدان عليمحمدي، شهرياري و  در همين حال همس

ــليت شهادت مصطفي  رضايي نژاد در نامه اي ضمن تبريك و تس
احمدي روشن به همسر اين شهيد تاكيد كردند كه دشمن مستاصل 

در جبهه جديد تخاصم با ملت ايران نيز شكست خواهد خورد.
به گزارش ايرنا، در اين نامه آمده است: آنها اصال مفهوم اسالم 
ــي را درك نمي كنند؛ آنها نمي دانند كه  ــلماني و غيرت ايران و مس
ــليم است؛ نمي فهمند كه  ــلمان در برابر اراده خداي خود تس مس
ــلمان ملزم به انجام تكليف است و پس از آن نتيجه هرچه كه  مس

باشد پيروزي است، چه بكشد و چه كشته شود.
 راي به فوريت طرحي براي پيگيري حقوق ايرانيان 

قرباني تروريسم 
ــته اي  ــمندان هس ــتي عليه دانش ــات تروريس ــي اقدام در پ
ــته با ارائه طرحي با 51  ــورمان،  نمايندگان مجلس روز گذش كش
ــتي و  ــدن ايرانيان در اقدامات تروريس ــاره به قرباني ش امضا با اش
ــور، خواستار پيگيري اين  ــرفت هاي علمي كش جلوگيري از پيش

اقدامات توسط محاكم داخلي و بين المللي شدند.
ــرح فوريتي كه با 127 راي  ــورت تصويب نهايي اين ط در ص
ــف و 16 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده  ــق، 6 راي مخال مواف
حاضر به تاييد نمايندگان رسيد مقرر خواهد شد، دولت موظف به 
احقاق حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي 

و بين المللي شود و دستگاهي نيز متولي اجراي اين قانون باشد.

راه احمدي روشن را ادامه مي دهيم 
ــجوياني كه خواستار تغيير رشته خود و ادامه  نمايندگان دانش
ــته فيزيك هسته اي شده اند، هدف از اين اقدام را  تحصيل در رش
احياي راه اين شهيد، شهادت طلبي و كمك به روند توسعه علمي 

كشور عنوان كردند.
ــمند هسته اي  ــن، دانش ــهيد احمدي روش به دنبال ترور ش
كشورمان كه چهارشنبه گذشته روي داد، 300 نفر از دانشجويان 
برتر دانشگاه صنعتي شريف خواستار احياي راه اين شهيد شدند و 
در حركتي نمادين فرم تغيير رشته خود را به رشته هاي هسته اي 

بويژه رشته فيزيك هسته اي به اين دانشگاه ارائه كردند. 
به گزارش «جام جم» تعدادي از اين دانشجويان در مصاحبه 
با مجله خبري خبر شبكه يك سيما اعالم كردند: جبهه استكبار 
ــهيد تصميم داشت تا مانع دستيابي كشورمان  با شهادت اين ش
ــان  ــود، اما ما با اين تصميم نش به حوزه هاي علمي و فناوري ش
ــبت به  ــته اي ايران ما را نس ــمندان هس مي دهيم كه ترور دانش
ــورمان دلسرد و  ــته اي كش ــرفت فناوري هس فعاليت براي پيش

بيمناك  نمي كند.
اين دانشجويان كه از رشته هاي برتر فني و مهندسي هستند، 
ــهيد  ــهادت را آرمان و آرزوي خود اعالم و تاكيد كردند: راه   ش ش
احمدي روشن ادامه دارد و خون وي بر زمين نمي نماند و پرچمي 
را كه وي در راه سرافرازي ميهن اسالمي برافراشته بود بارديگر در 

دستان ديگر دانشجويان كشور به اهتزاز در خواهد آمد.
ــمنان نظام اسالمي بايد بدانند  اين گروه اضافه كردند كه دش
ــن، هزاران احمدي روشن در  ــهادت امثال احمدي روش كه با ش

دانشگاه ها رشد و نمو پيدا خواهند كرد. 
ــتا آزاد، رئيس دانشگاه صنعتي شريف با  همچنين دكتر روس
ــهيد احمدي روشن گفت: از ساير دانشگاه ها نيز  تجليل از مقام ش
درخواست براي تغيير رشته ارائه شده است و ظرفيت ها براي اين 

تغيير رشته باز است. 
شهيد مصطفي احمدي روشن، دانش آموخته دانشگاه صنعتي 

شريف بود.

رئيس قوه قضاييه: مسلمانان سراسر جهان راه مقابله با ترورها را خواهند يافت


