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ــزرگ از بيمه  ــه دادگاه اختالس ب ــمين جلس برگزاري شش
ــتانداري،  با جزئيات جديدي از اختالس ميلياردي در  ايران و اس
ــتانداري تهران همراه بود كه توسط نماينده دادستان تشريح  اس
شد. همچنين متهم پرونده اختالس بيمه ادعا كرد 200 ميليون 
ــوول سابق در   ــوه را  به يك مس تومان مورد ادعايي به عنوان رش

استانداري تهران داده است. 
در اين دادگاه كه به رياست قاضي مدير خراساني و با حضور 
ــريح  ــتان با تش ــد، نماينده دادس ــدادي از متهمان برگزار ش تع
ــتاندار تهران، جزئيات ديگري از  كيفرخواست معاون سابق اس

فعاليت شبكه اختالس ميلياردي در استانداري را فاش كرد.
ــده 78متهم دارد كه 12 نفر آنها با  ــه گزارش مهر، اين پرون ب
ــه ديروز به  ــر مي برند. در ابتداي جلس قرار قانوني در زندان به س
اتهام تعدادي از متهمان كه در استانداري تهران مرتكب اقدامات 
ــد و قاضي ذبيحي زاده،  ــده بودند، رسيدگي ش خالف قانون ش
نماينده دادستان در تشريح كيفرخواست متهم رديف دوم پرونده 
اختالس از استانداري اظهار كرد: آقاي ي- د 48 ساله اهل خاش 
ساكن تهران سرپرست وقت معاونت فني و عمراني استانداري 
ــت است كه 3 جلد پرونده، مستقيم  تهران از 28 آبان 89 بازداش

مرتبط با اتهامات وي است.
او ادامه داد: آقاي ي- د متهم به اختالس 5 ميليارد ريالي در 
رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرري، تصرف غيرمجاز در 30 
درصد عوارض دريافتي از اتباع افغان به ميزان 59 ميليارد ريال، 
ــه استان  ــن و ماس وصول وجه برخالف قانون از معدن داران ش
تهران و مشاركت در اختالس 200 ميليون توماني در اين زمينه، 
ــان  تضييع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضي كالت به لواس
ــغل دولتي  به ميزان 500 ميليارد تومان و تصدي بيش از يك ش

ــه دادگاه، ي- د اتهامات مطرح شده توسط  ــت. در ادامه جلس اس
ــوص 500 ميليون تومان  ــتان را رد كرد و در خص ــده دادس نماين
ــيد و اسنادي  ــركت تعاوني انبارداران گفت: اگر رس دريافتي از ش

وجود دارد آن را ارائه كنند. 
 پاي استاندار سابق هم به اختالس كشيده شد

ــتانداري تهران در  ــابق فني و عمراني اس ــاون س ي - د مع
ــي ديگر از دفاعيات خود گفت: درباره اتهام امر به وصول  بخش
ــاركت در اختالس 200 ميليون توماني  وجه از معدن داران و مش
ــات كميسيون بهره برداري  بايد بگويم بنده در هيچ كدام از جلس

شركت نكرده و صورتجلسه اي را نيز امضا نكردم. 
ــز بايد بگويم  ــام دوم خود ني ــوص اته ــزود: در خص  وي اف
دفتر فني مبلغي را به من داد كه آن را به طور كامل به استانداري 
ــوول باالترم نمي دادم حاال بايد پاسخگو  دادم. اگر پول را به مس
مي بودم. استاندار در حضور مشاور حقوقي و اعضاي خانواده اش 
قبول كرد اين مبلغ تحويل استانداري شده و در استانداري هزينه 

شده است.
ــپس قاضي از متهم پرسيد كه اين مبلغ چه ميزان بود، كه  س
وي پاسخ داد 200 ميليون تومان. متهم در جواب به اين سوال كه 
اين پول را به چه كسي داده است،  گفت: به استاندار تحويل دادم. 
ــتاندار وقت يا استاندار قبلي؟ كه متهم  ــپس پرسيد: اس قاضي س
ــت اشاره شده به استاندار  جواب داد: همان طور كه در كيفرخواس

وقت داده ام.
حدود ساعت 14 روز گذشته،  بخش نخست ششمين دادگاه 
ــيدگي به پرونده اختالس در بيمه و استانداري پايان يافت و  رس
ــيدگي به اتهامات مطرح شده،  به جلسه عصر موكول  ادامه رس

شد. 

 ضيافت شام براي  رياست 
يك كميسيون مجلس

ــي از گزينه هاي مطرح  ــت، يك ــزاري فارس نوش خبرگ
ــت يك  كميسيون  مجلس برخي مجلس  براي تصدي رياس

نهمي ها را به  منزل خود دعوت كرد.
ــت كه  ــان يكي از نمايندگاني اس ــن گزارش، ميزب بنابراي
رياست يكي از كميسيون هاي مجلس هشتم را به عهده داشته 
و در مجلس نهم نيز از گزينه هاي مطرح براي تصدي رياست 
اين  كميسيون   است . در اين مهماني كه سه شنبه شب در منزل 
ــهر تهران برگزار شد،  ــمال ش اين نماينده در يكي از مناطق ش
ــت. همچنين رايزني ها  ــده اس هدايايي نيز به حاضران داده ش
ــت  ــيون ها به قدري باالس ــت در برخي كميس ــراي عضوي ب
ــي عضويت در  ــدگان متقاض ــر با نماين ــه محمدرضا باهن  ك
ــه داشت تا به توزيع  ــيون  مجلس عصر ديروز جلس 10 كميس

مناسبي در كميسيون هاي مجلس دست يابند.

نماينده سابق، مشاور هاشمي شد
ــاور پارلماني هاشمي رفسنجاني  قدرت اهللا عليخاني، مش
ــم،  ــه نماينده مردم قزوين در مجلس شش ــد. عليخاني ك ش
ــنا گفت: انتخاب  ــتم بود، با تاييد اين خبر به ايس هفتم و هش
بنده به عنوان مشاور رئيس مجمع تشخيص مصلحت  نظام، 
تصميم شخص آيت اهللا هاشمي رفسنجاني بوده است و اين 
تصميم ديروز از سوي دفتر رياست مجمع به بنده اعالم شد. 
ــت كه ارتباط  ــي از چهره هاي كهنه كار پارلماني اس عليخان
ــدل جناح هاي مختلف دارد. وي در  ــي با چهره هاي معت خوب

انتخابات مجلس نهم از راهيابي به خانه ملت بازماند.

 وعده اوباما به نتانياهو 
در آستانه مذاكرات مسكو

ــت مسكو باقيمانده،  در حالي كه كمتر از 2 هفته به نشس
يك رسانه  صهيونيستي به منظور فضاسازي عليه مذاكرات 
ــاي احتمالي آمريكا و اروپا  ــران با گروه 1+5، از تحريم ه ته

عليه ايران در صورت شكست گفت وگوها خبر داد.
به گزارش فارس، پايگاه خبري دبكا در گزارشي مدعي شد، 
ــاراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا با وعده اعمال دور جديدي  ب
ــار ديگر بنيامين نتانياهو،  ــخت عليه ايران، ب از تحريم هاي س
ــرائيل را متقاعد كرد براي چند ماه آينده نيز از  ــت وزير اس نخس
ــات هسته اي ايران خودداري كند. اين پايگاه  حمله به تاسيس
ــري در ادامه به نقل از منابع آگاه خود به بيان تحريم هاي  خب
ــت عليه ايران اعمال شود،  ــده قرار اس جديدي كه مدعي ش
ــا تحريم  عليه  ــوالي،  اروپايي ه ــت: اول ج ــت و نوش پرداخ
ــت،  ــران را كه اكنون معلق اس ــادرات نفت اي ــا و ص بانك ه
ــن، در پاييز دولت آمريكا  ــد كرد. عالوه بر اي ــي خواهن اجراي
ــاي دريايي و هوايي كه عازم  ــي را عليه ناوگان ه تحريم هاي
ــوند، اعمال خواهد كرد؛ به اين معنا كه هر  بنادر ايران مي ش
خط هوايي ملي يا هواپيماي بين المللي كه وارد حريم هوايي 
ايران شود،  از ورود به فرودگاه هاي آمريكا و اروپا منع خواهد 
ــامل ناوگان هاي دريايي دولتي و خصوصي  ــد. اين امر ش ش
ــد. رژيم صهيونيستي به عنوان  نظير نفتكش ها نيز خواهد ش
ــخت ترين مخالفان مذاكرات 1+5 با ايران، در  يكي از سرس
ــازي عليه اين گفت وگوها قرار دارد؛ از اين  خط مقدم فضاس
رو به نظر مي رسد اين بار نيز رسانه هاي اين رژيم درتالشند 
ــار اخباري از اين دست  ــتانه مذاكرات مسكو با انتش تا در آس

فضاي گفت وگوها را تحت تاثير قرار دهند.

نجات دريانوردان ايراني در سواحل امارات
ــين ام القيوين  ــواحل شيخ نش ــي در س ــورد ايران 6 دريان
ــاحلي امارات نجات يافتند. به گزارش ايسنا،  ــط گارد س توس
ــتي باربري از دبي عازم ايران بودند  دريانوردان ايراني با كش
ــتي آنان دچار حادثه  ــواحل ام القيوين كش كه در 20 مايلي س
ــاحلي امارات پس از نجات 6 خدمه اين كشتي،  ــد. گارد س ش

آنان را براي مداوا به بيمارستان منتقل كرد.

 علت حضور محمد هاشمي  
در جلسات مجمع

ــوول دفتر رئيس مجمع با اشاره به حضور در جلسات  مس
ــت،  مجمع در حالي كه وي در دوره جديد حكمي نگرفته اس
ــدون حق راي يك  ــات ب ــركت رئيس دفتر در جلس گفت: ش
وظيفه است؛ همان طور كه مشايي، رئيس دفتر رئيس جمهور 
ــركت كند، اما حق  ــات هيات دولت ش ــز مي تواند در جلس ني
ــارس، با بيان  ــمي در گفت وگو با ف ــد هاش ــدارد. محم راي ن
ــد، نمي توان در  ــته باش ــق راي وجود نداش ــه وقتي ح اين ك
تصميم سازي ها دخالت كرد، افزود: مديريت جلسات مجمع 
ــت، از اين رو  وي مي تواند در جلسات  به عهده رئيس دفتر اس
مجمع شركت كند. عضو حزب كارگزاران يادآور شد: من از 4 
ــال قبل رئيس دفتر مجمع بودم، با اين تفاوت كه آن زمان  س

عضو مجمع نيز محسوب مي شدم.

برگزاري مراسم سالگرد رحلت 
آيت اهللا مشكيني 

مجلس خبرگان رهبري با صدور اطالعيه اي اعالم كرد 
مراسم پنجمين سالگرد رحلت آيت اهللا مشكيني امروز بعد از 

نماز مغرب و عشاء در مسجداعظم قم برگزار مي شود.
ــت: خاطره   در اطالعيه  مجلس خبرگان رهبري آمده اس
جانسوز رحلت عالم جليل القدر و فقيه وارسته مرحوم آيت اهللا 
ــت كه  ــكيني (ره)، اندوه گراني اس ــيخ علي اكبر مش حاج ش
ــقان را داغدار ساخته  ــتره دل ها را فرا گرفته و روان عاش گس
ــت: آن مفسر برجسته  ــت. در ادامه اين اطالعيه آمده اس اس
ــال هاي عمر خود كوشيد  قرآن و معلم بزرگ اخالق، طي س
ــيوايي گفتار، دل هاي توده هاي مردم  ــن رفتار و ش تا با حس
ــازد و اخالق انبيا و اولياي الهي را  ــالم عزيز س ــق اس را عاش
ــالق او آكنده از  ــترش دهد. محفل درس اخ ــه گس در جامع
ــق و ارادت به حضرت صاحب الزمان (عج) بود  معنويت و عش
ــود، همه را به تقواي الهي دعوت  ــين خ و با خطبه هاي دلنش
ــكيني ــرد.  در اين اطالعيه با بيان اين كه آيت اهللا مش  مي ك
ــق  ــته و معلم بزرگ اخالق، سرمش ــه عنوان فقيهي وارس  ب
ــريف  ــار ملت ش خوبي براي طالب و روحانيان و ديگر اقش
ــالگرد رحلت  ــت: در پنجمين س ــده اس ايران بود، تصريح ش
ــد، علما و طالب و عموم  ــان با حضور مراجع عظام تقلي ايش
ــريف جهت تعظيم شعائر اسالمي گرد هم مي آييم و  مردم ش

ياد و خاطره آن عارف الهي را گرامي مي داريم. /  فارس

بر هم زدن وحدت مردم و مسووالن 
هدف دشمنان است 

ــداران با تاكيد بر تقويت  ــپاه پاس نماينده ولي فقيه در س
ــمنان  ــووالنگفت: دش بيش از پيش وحدت بين مردم و مس
ــالمي، وحدت مردم و مسووالن را نشانه  نظام جمهوري اس
ــعيدي با بيان اين مطلب  ــالم علي س گرفته اند.  حجت االس

لزوم هوشياري مردم در برابر اين توطئه ها را مهم دانست.
ــه با نظام  ــمنان در مقابل ــريح اهداف دش ــعيدي با تش س
ــالمي اظهار كرد: مردم و مسووالن بايد  مقدس جمهوري اس
با پيروي از واليت فقيه در برابر جنگ نرم دشمنان ايستادگي 
ــان كرد: از مهم ترين نشانه هاي  و مقابله كنند. وي خاطرنش
واليتمداري تبعيت محض از ولي فقيه است و اگر مي خواهيم 
ــند، بايد همين طور رفتار  خدا و امام زمان(عج) از ما راضي باش
ــپاه پاسداران انقالب اسالمي با  كنيم. نماينده ولي فقيه در س
ــوارتر از جنگ  ــمن پيچيده تر و دش بيان اين كه جنگ نرم دش
ــري از واليت فقيه،  ــزود: الگوپذي ــت، اف ــخت افزاري اس  س
مهم ترين عامل موفقيت و سربلندي مردم ايران است. /  مهر

تكرار ادعاي واهي اعراب درباره 
جزاير سه گانه

ــورهاي عضو شوراي همكاري خليج  وزيران خارجه كش
ــتاخانه مالكيت امارات بر جزاير  ــارس بار ديگر ادعاي گس ف

سه گانه ايراني را تكرار كردند.
آنان در نشست جده به بررسي تحوالت كشورهايي چون 
ــوريه، لبنان، بحرين، يمن، فلسطين، عراق، مصر و  ايران، س
ــائل اقتصادي، مبارزه با تروريسم و  ــودان و همچنين مس س
ــت و ...پرداختند و  ــر، محيط زيس ــي، حقوق بش دزدان درياي
ــت با تاكيد بر مواضع ثابت خود در  در بيانيه پاياني اين نشس
قبال امارات بر سر آنچه كه حق حاكميت اين كشور بر جزاير 

سه گانه مي خوانند، مخالفت شان را با ايران اعالم كردند.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس همچنين 
ــر مواضع ثابت خود مبني بر حل و فصل اختالفات به روش  ب
ــالمت آميز و عاري سازي خاورميانه از سالح هاي كشتار  مس

جمعي و سالح هاي هسته اي تاكيد كردند.  /   ايسنا

روس اتم:  با تهران مذاكره اي درباره 
نيروگاه اتمي جديد نداشته ايم

رئيس روس اتم اعالم كرد كشورش در مورد ساخت واحد 
دوم نيروگاه اتمي بوشهر در ايران، مذاكراتي با مقامات ايراني 

نداشته است.
ــبكه خبري بي.بي.سي با اعالم اين  به گزارش ايسنا، ش
خبر گزارش داد: سرگئي كرينكو، رئيس سازمان انرژي اتمي 
روسيه (روس اتم) همچنين گفته است كه از طرح هاي ايران 
ــهر از طريق  ــاخت دومين واحد نيروگاه اتمي در بوش براي س
ــانه ها مطلع شده است. كرينكو افزود روس اتم هميشه و  رس
همه جا تحت يك قاعده عمل مي كند كه اين قاعده مطابقت 
ــل، قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي و  با حقوق بين المل

ملزومات مربوط به منع اشاعه تسليحات هسته اي است.
ــازمان انرژي  ــي، رئيس س ــدي پيش فريدون عباس چن
ــال آينده عمليات  ــرده بود ايران در س ــي ايران اعالم ك اتم
ــهر را آغاز مي كند. وي  احداث واحدي ديگر در نيروگاه بوش
ــاره اي به  نام كشوري به عنوان سازنده احتمالي اين  هيچ اش
ــازمان انرژي اتمي  نيروگاه ها نكرد. در عين حال يك منبع س
ــور با ايران در صورت عملي  ــيه احتمال مذاكره اين كش روس

شدن اين پروژه را رد نكرده است.

مبارك در بستر مرگ
خبرگزاري ها شب گذشته از وخامت حال حسني مبارك، 
ــاله مصر كه هفته جاري به حبس ابد محكوم  ديكتاتور 84 س
شد، خبر دادند، به گونه اي كه گفته مي شود او اكنون با تنفس 

مصنوعي زنده است.
به گزارش مهر، خبرگزاري الشرق االوسط مصر گزارش 
ــاق مراقبت هاي ويژه در  ــني مبارك كه در ات ــال حس داد: ح

بيمارستان زندان طره نگهداري مي شود، وخيم شده است.
ــت  پايگاه مصري بيان كرد: وضع وي به قدري وخيم اس
كه تاكنون 5 بار تنفس مصنوعي به وي داده اند و برخي منابع 
ــتان نظامي يا مركز  ــوول از احتمال انتقال وي به بيمارس مس
ــش در آن نگهداري  ــت جهاني كه قبل از محكوميت بهداش

مي شد، خبر مي دهند.
پايگاه فوق افزود: مسووالن زندان طره تيم پزشكي قلب 
و عروق را به بالين رئيس جمهوري مخلوع مصر طلبيده اند و 

مشخص شده است كه وي از افسردگي شديد رنج مي برد.
ــوي ديگر، برخي منابع امنيتي به خبرگزاري رويترز  از س
اعالم كردند: تيمي پزشكي از وزارت كشور با مبارك مالقات 

كرده و از وخامت حال وي خبر داده است.
بر اساس گزارش اين تيم، زندان طره آماده قبول مبارك 
نبوده است و بايد از اين مكان منتقل شود و هم اكنون مبارك 

در اتاق مراقبت هاي ويژه اين بيمارستان قرار دارد.

هاشمي: رهبر انقالب از حرمت شكني ها   
ناراضي اند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از نارضايتي رهبر معظم 
انقالب از حرمت شكني صورت گرفته نسبت به سيدحسن خميني 
ــالگرد ارتحال امام (ره) خبر داد. به  ــم بيست و سومين س در مراس
گزارش ايسنا، آيت اهللا هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از مديران 
ارشد، استادان و دانشجويان برگزيده پژوهشكده امام خميني (ره)، 
ــه را از بركات وجودي مرحوم حاج سيداحمد خميني و  اين موسس
ــه هاي واالي فقهي، اعتقادي و  ــترش انديش در جهت حفظ و گس
سياسي امام راحل (ره) خواند   و تصريح كرد: حضرت امام(ره) هم 
به لحاظ شخصيتي و هم به لحاظ علمي و ديني از مرتبت وااليي در 
جامعه و حوزه هاي علميه برخوردارند و همين امر حفظ حرمت حاج 
ــيد احمد آقا و فرزند ايشان حاج سيد حسن خميني را براي همه  س
ما واجب و الزم مي گرداند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــكني برخي افراد در مراسم سالگرد امام  ــف از حرمت ش با ابراز تاس
خميني(ره) در حرم مطهر نسبت به يادگار ايشان، چنين حركاتي را 
اهانت و تعصب كور و آن را غيرقابل قبول خواند و با اعالم نارضايتي 
رهبري معظم انقالب از حرمت شكني صورت گرفته نسبت به نوه 
امام در سالگرد ارتحال امام (ره) افزود: اين رفتارهاي افراطي نمود 
بارز استبداد عوام است كه اگر جلوي آن گرفته نشود به اصل نظام 
ــف از وجود برخي افراطي گري ها  ــيب مي زند. وي با ابراز تاس آس
ــخ و از زمان امام علي (ع)  ــت: افراط و عوام فريبي در طول تاري گف
به عنوان خوارج تاكنون بوده اند و امروز هم به اشكال و شيوه هاي 

جديد و نو وجود دارد.

ادامه از صفحه اول
2 طرف در جريان مذاكرات بغداد توافق كردند كه نشست هاي 
كارشناسي ميان معاونان و كارشناسان 2 طرف براي تهيه دستور 
كار گفت وگوهاي آتي ايران و 1+5 پيش از نشست مسكو برگزار 

شود، اما تاكنون اين نشست ها برگزار نشده است.
ــرايطي  ــوي اتحاديه اروپا در ش تائيد دريافت نامه ايران از س
ــوراي امنيت ملي ايران اعالم  ــود كه دبيرخانه ش گزارش مي ش
كرده است كه در نشست اخير ايران با 1+5 در بغداد توافق شد تا 
ــكو، معاونان و كارشناسان ايراني  پيش از برگزاري مذاكرات مس
ــتي را به منظور  ــورهاي مذاكره كننده در گروه 1+5 نشس و كش
تهيه دستور كار مذاكرات مسكو آماده كنند؛ بر اساس اين توافق 
ــميت هماهنگي هاي الزم  ــت كه باقري همراه اش قراربوده اس
براي برگزاري اين نشست ها را عملي كنند؛ در حالي كه 5 روز از 
زمان برگزاري مذاكرات بغداد مي گذشت باقري با ارسال نامه اي 
ــميت ضمن تاكيد بر آمادگي ايران براي برگزاري نشست  به اش
ــرد كه موفقيت  ــكو اعالم ك ــي پيش از مذاكرات مس كارشناس
مذاكرات مسكو در گرو فراهم كردن مقدمات الزم و جامع ميان 

كشورهاست.
ــد، ولي ايران پاسخي  ــال ش ــميت ارس اين نامه باقري به اش
ــنبه هفته جاري ــرد. به همين دليل باقري روز دوش  دريافت نك
 بار ديگر نامه اي به اشميت نوشت و ضمن اشاره به گذشت بيش 

ــه از زمان برگزاري مذاكرات بغداد، بار ديگر بر ضرورت  از 2 هفت
برگزاري نشست كارشناسي ايران و 1+5 پيش از مذاكرات مسكو 

تاكيد كرد.
ــانه اي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اين  معاونت رس
ــميت دريافت شده است، اما  ــوي هلگا اش باره گفت: نامه اي از س
 اين نامه پاسخ نامه هاي باقري نبوده و در اين نامه به نقطه نظراتي
ــت كه درباره برگزاري نشست  ــميت اشاره شده اس ــوي اش  از س
معاونان و كارشناسان قبل از نشست مسكو نيست و فقط مباحثي 

كلي است.
ــت ملي در نامه اي به  ــوراي عالي امني پس از اين امر دبير ش
ــتون، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و نماينده  كاترين اش
كشورهاي 1+5 تذكر داد كه تعلل طرف مقابل در برگزاري جلسه 
ــراي گفت وگوهاي موفق  ــان اراده آنان را ب  معاونان و كارشناس

در مسكو در ابهام و ترديد قرار مي دهد.
سعيد جليلي در اين نامه تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران با 
منطق روشن و ابتكارهاي مشخص آمادگي دارد تا گفت وگوهاي 

رو به جلو را براي همكاري شكل دهد.
ــس تيم مذاكره كننده ايران روندي را كه گفت وگو صرفا  رئي
ــد، بي ثمر دانست و ابراز اميدواري كرد طرف  براي گفت وگو باش
ــركت در جلسات معاونان و  مقابل بتواند آمادگي الزم را براي ش
ــتور كار اجالس  ــان پيدا كند تا مقدمات الزم براي دس كارشناس

مسكو فراهم شود.
نشست بهاره شوراي حكام و انتظار ايران

همزمان با اين تحوالت نشست فصلي شوراي حكام آژانس 
ــته اي ايران برگزار شد و   بين المللي انرژي اتمي با موضوع هس
اين درحالي است كه نمايندگان اين آژانس و ايران روز جمعه 8 
ژوئن (19 خرداد) درباره نحوه بازرسي از فعاليت هاي هسته اي 
ــت در آستانه مذاكرات  ايران گفت وگو خواهند كرد و اين نشس

ايران و گروه 1+5 برگزار مي شود كه اهميت ويژه اي دارد.
ــلطانيه، نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران  علي اصغر س
در آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنان خود در اين نشست 
ــازمان تصريح كرد:  با تاكيد بر همكاري تنگاتنگ ايران با اين س
ــازي بدون  ــته اي از جمله غني س  به فعاليت هاي صلح آميز هس

هيچ وقفه اي ادامه مي دهيم.
وي با اشاره به اين كه تبديل اقدامات داوطلبانه چون پروتكل 
ــت از دخالت  ــناد حقوقي الزام آور مايه نگراني اس الحاقي به اس
ــي هاي آژانس انتقاد كرد و افزود:  ــورها در روند بازرس برخي كش
ــته اي و ديگر  ــتي آزمايي مواد هس ــاني كه قرار بوده راس بازرس
ــته اي را كه براساس موافقت نامه پادماني توسط  تاسيسات هس
كشورهاي عضو اظهار شده، انجام دهند، از سوي معدود كشورها 
مجبور شده اند در فعاليت هاي اطالعاتي جاسوسي درگير شوند 
ــورهاي  ــرويس هاي اطالعاتي كش و اطالعات مجعولي را از س

ــه به حوزه مواد  ــخص در خصوص اتهامات فعاليت هايي ك مش
هسته اي مربوط نمي شود دريافت كنند.

همچنين در اين نشست جنبش عدم تعهد در بيانيه اي حمايت 
خود را  از برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسالمي ايران اعالم 
ــا راه براي حل بلندمدت  ــي و گفت وگو تنه و تاكيد كرد ديپلماس

موضوع هسته اي ايران است.
اين جنبش تصريح كرد توليد ذراتي با غناي 27 درصد مي تواند 

به داليل فني خارج از كنترل مجري طرح به وجود آمده باشد.
ــت: جنبش غيرمتعهد ها،  در ادامه بيانيه اين جنبش آمده اس
ــا مرجع  ــه عنوان تنه ــي را ب ــرژي اتم ــي ان ــس بين الملل آژان
ــي مترتب بر  ــتي آزمايي تعهدات پادمان ــالح براي راس ذي ص
ــار  ــايي قرار داده و تاكيد مي كند كه هيچ فش اعضا مورد شناس
ــاي آژانس بويژه در فرآيند  ــا مداخله غيرمقتضي در فعاليت ه ي
راستي  آزماييـ  كه مي تواند كارايي و اعتبار آژانس را به مخاطره 
اندازدـ  نبايد وجود داشته باشد.در همين حال نماينده دائم چين 
در وين نيز از تعامل ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي براي 
ــته اي  ــازي درباره ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هس شفاف س

ايران استقبال كرد.
چينگ جينگيه گفت: رفتار مثبت ايران در افزايش گفت و گو و 
همكاري با آژانس است و ما از ايران دعوت مي كنيم كه انعطاف 

بيشتري نشان دهد.

جليلي در نامه اي به اشتون انتقاد كرد
تعلل 1+5 در برگزاري  جلسات مقدماتي مذاكرات مسكو

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور در حاشيه دوازدهمين 
ــازمان همكاري هاي  ــورهاي عضو س ــران كش اجالس س
شانگهاي در پكن با رئيس جمهور تركمنستان و نخست وزير 
ــجويان  چين  ديدار و گفت وگو كرد و همچنين در جمع دانش

دانشگاه پكن به سخنراني پرداخت. 
ــا بردي محمداف همتاي تركمن  ــژاد در ديدار ب احمدي ن
ــتان،  ــاره به روابط فرهنگي كهن ايران و تركمنس خود با اش
پيشرفت و رفاه تركمنستان را به معناي  پيشرفت و رفاه ايران 
ــران دو كشور  ــت و ضمن تاكيد بر اهميت ديدار هاي س دانس
اظهار كرد: اين مالقات ها سبب طرح جزئيات همكاري هاي 
ــق آباد خواهد شد كه  اقتصادي و فرهنگي ميان تهرانـ  عش

اين امر براي دو كشور بسيار مفيد است.
ــريع در احداث خط آهن  رئيس جمهور با بيان اين كه تس
ــتان خواسته هر سه  ــتانـ  قزاقس ــترك ايرانـ  تركمنس مش
كشور است ، تصريح كرد : به لطف خدا مراحل مختلف احداث 
ــرعت در حال پيشرفت است و بنده خود از  اين خط آهن به س
ــتم و چندي قبل از نزديك  نزديك پيگير روند اجراي آن هس
ــير بخش داخلي اين پروژه را  و به صورت حضوري تمام مس

مورد بازديد قرار دادم .
ــتان  ــردي محمد اف، رئيس جمهور تركمنس قربانقلي ب
ــش روابط تهران  ــترش بيش از پي ــن ديدار به گس ــز در اي ني
ــاره كرد و گفت :  ايران و  ــال هاي اخير اش ــق آباد در س ـ عش
ــتان تنها به فكر خود نبوده و همواره در تالش براي  تركمنس
ــترش صلح، امنيت و رفاه در همه كشورهاي  ــتقرار و گس اس

جهان بوده اند .
ديدار احمدي نژاد با نخست وزير چين

ــت وزير چين با  ــن در ديدار با نخس ــژاد همچني احمدي ن
ــاره به آمادگي ايران براي ادامه مذاكرات هسته اي گفت:  اش
جمهوري اسالمي ايران انتظار ندارد كه مسائل هسته اي در 
يك جلسه حل و فصل شود و غربي ها در مساله هسته اي به 

دنبال بهانه جويي و وقت تلف كردن هستند
ــق تاريخ و همواره  ــه دار در عم ــط 2 ملت را ريش وي رواب
ــتانه توصيف كرد و گفت: روابط ايران و چين  صميمي و دوس
ــرفت و در حال  ــواره رو به پيش ــال اخير هم ــژه در 40 س بوي
ــالمي ايران اين مسير  ــترش بوده است و جمهوري اس گس
ــرد اصولي در روابط خود با چين دنبال  ــه عنوان يك راهب را ب

كرده است.
ــاي جمهور 2 كشور  ــاره به توافق روس احمدي نژاد با اش
ــطح مبادالت  ــه چين براي افزايش س ــفر قبلي خود ب در س
تجاري به رقم 200 ميليارد دالر در طول 10 سال اظهار كرد: 
ــووالن  ــترده مس با همكاري هاي تنگاتنگ و مراودات گس
ــود چرا  ــريع تر محقق ش ــه نظر مي آيد اين هدف خيلي س ب
ــال گذشته به رقم  ــور در س كه حجم مبادالت تجاري 2 كش
ــه ظرفيت ها و زمينه هاي  ــيد و با توجه ب 45 ميليارد دالر رس

فراوان گسترش همكاري ها و مبادالت 2 طرف و نيز سرعت 
ــور، اين هدفگذاري يقينا محقق  مطلوب پيشرفت در 2 كش

خواهد شد.
ــاره به اين كه در عرصه همكاري هاي  رئيس جمهور با اش
ــيار مفيد و رو به جلويي از سوي  علمي و فناوري گام هاي بس
2 كشور برداشته شده است، تصريح كرد: جمهوري اسالمي 
ــترش حضور خود در فضا تصميماتي جدي و  ايران براي گس
ــته و در اين زمينه عالقمند به افزايش  برنامه اي مفصل داش

همكاري ها با كشور چين است.
وي با اشاره به عالقمندي جمهوري اسالمي ايران براي 
ــرمايه گذاري در چين و همچنين افزايش حضور  افزايش س
فعاالن اقتصادي و تجاري چيني در ايران افزود:  ايران و چين 
ــد در روابط اقتصادي خود پول هاي خارجي را حذف  مي توانن
ــود را يا با پول هاي ملي يا از طريق تهاتر  ــرده و مبادالت خ ك
ــهيل افزايش  انجام دهند كه اين موضوع تاثير زيادي بر تس

سطح روابط خواهد داشت.
ــراي انعقاد  ــورمان ب ــي كش ــه آمادگ ــور ب رئيس جمه

ــاره و  ــاي بلندمدت در بخش انرژي با چين نيز اش قرارداده
ــالمي ايران براي تسهيل مبادالت  اظهار كرد: جمهوري اس
ــك و چابهار،  ــي دارد تا در بنادر جاس ــا چين آمادگ ــرژي ب ان

محموله هاي خريداري شده از سوي چين را تحويل دهد.
ــا تاكيد بر  ــخنانش ب ــي ديگر از س ــژاد در بخش احمدي ن
ــته اي از طريق گفت و گو  ــاله هس ــتقبال ايران از حل مس اس
ــاس عدالت و احترام بر مبناي حقوق برابر تصريح كرد:  براس
ــكو يا حتي چين آمادگي  ــران براي ادامه مذاكرات در مس اي
كامل داشته و پيشنهادات خوبي نيز براي ارائه در دست دارد؛ 
اما با توجه به اين كه پس از مذاكرات بغداد و بر اساس توافق 
ــتار ادامه  صورت گرفته در آن، در چند مرحله، پيگير و خواس
مذاكرات در سطح معاونان خانم اشتون و معاون دبير شوراي 
عالي امنيت ملي كشورمان شده ايم و نتيجه اي حاصل نشده 
ــال بهانه جويي و وقت تلف  ــت، معتقديم غربي ها به دنب اس

كردن هستند.
ــالمي ايران با وجود عدم تمايل  وي افزود: جمهوري اس
ــي اصولي در موضوع  ــورهاي غربي براي حصول توافق كش

هسته اي ايران همچنان آماده ادامه مذاكرات خواهد بود.
برداشت آمريكا از ثروت ساير ملت ها 

ــاتيد  ــجويان و اس همچنين رئيس جمهور در جمع دانش
ــت آمريكا امروز  ــد و تاكيد كرد: دول ــگاه پكن حاضرش دانش
ــارد دالر دارايي كاغذي و بدون  ــي بيش از 32 هزار ميلي رقم
ــتوانه منتشر كرده كه به معناي برداشت 32 هزار ميليارد  پش
ــروت ديگر ملت ها بدون توليد كاال يا ارائه  ــي و ث دالر از داراي
ــكالت جامعه  ــت. محمود احمدي نژاد همه مش خدماتي اس
ــي از عدم استقرار علم و دانايي،  ــري در طول تاريخ را ناش بش
ــت و  ــر دانس ــق و محبت و آزادي در زندگي بش عدالت، عش
ــاس  ــم فعلي موجود در جهان بر اس ــاس نظ اظهار كرد: اس
تبعيض، بي عدالتي، فقر، جهل و عقب ماندگي ملت ها استوار 

شده است. 
رئيس جمهور با بيان اين كه بدون عدالت محال است كه 
ــعادت را بچشد، گفت:  ــري طعم انسان بودن و س جامعه بش
امروز فقر موجود در دنيا ناشي از نظامات تبعيض آلود سياسي 

و اقتصادي حاكم بر جهان است.

روز پركار احمدي نژاد  در چين
ايران براي ادامه مذاكرات هسته اي در مسكو يا پكن آمادگي كامل دارد اما غربي ها به دنبال بهانه جويي و وقت تلف كردن هستند

ــد  ــتگاه قضايي با مفاس ــس قوه قضاييه برخورد دس رئي
ــووالن  اقتصادي را قاطعانه اعالم كرد و گفت: اگر تمام مس
ــال 1380 مبني  ــام به تاكيدات مقام معظم رهبري در س نظ
ــاهد وقوع  ــد اقتصادي توجه مي كردند، ش بر مبارزه با مفاس

مفاسدي مانند آنچه رخ داده است، نبوديم.
ــته در جلسه مسووالن  آيت اهللا آملي الريجاني روز گذش
ــات حضرت زينب (س)، برخورد  ــليت وف عالي قضايي با تس
ــاخصه مهم در  ــادي و برقراري عدالت را ش ــد اقتص با مفاس
روند حركتي نظام جمهوري اسالمي ايران از ابتداي پيروزي 
ــام (ره) و رهبر معظم  ــت: حضرت ام ــمرد و گف انقالب برش
انقالب همواره بر مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي و تالش در 
ــتند و دارند و در موضوع مبارزه با  برقراري عدالت تاكيد داش
فساد بانكي بزرگ نيز بار ديگر عزم جدي نظام و قوه قضاييه 

در برخورد با مفاسد نمايان شد.
ــا تاكيد بر اين كه  ــنا، رئيس قوه قضاييه ب به گزارش ايس
ــاد بزرگ بانكي  ــالمي ايران از پرونده فس نظام جمهوري اس
اخير روسفيد بيرون آمد، ابراز اميدواري كرد با اتمام برگزاري 
ــه اموال عمومي  ــاني كه ب ــتوار، براي كس دادگاه متين و اس
دست اندازي كردند و يا راه را براي مفسدان باز كردند، احكام 
معقولي صادر شود و قوه قضاييه از اين پرونده روسفيد بيرون 
ــاره به سخنان رهبر معظم انقالب  بيايد. آملي الريجاني با اش
ــريح ويژگي ها و  ــالگرد ارتحال حضرت امام(ره) و تش در س
ــاخص هاي رهبري امام خميني(ره)، عزتمندي و تالش  ش
براي تقويت عزت و اقتدار ميان مردم، زندگي زاهدانه و پرهيز 
از گرايش به امور مادي و دنيوي، توجه جدي به جوانان و نقش 

ــعه و آباداني كشور، عدالت محوري و  آنان در پيشرفت، توس
مبارزه با مفاسد اقتصادي و نيز نگاه نافذ سياسي را از بهترين 
ــمرد كه  رويكردهاي مديريتي حضرت امام خميني(ره) برش
در سخنان رهبر معظم انقالب به  خوبي تبيين شده و در عمل 
ــان دنبال و  ــوي ايش نيز اين رويكردها با قوت و قدرت از س
ــالمي و عبور از بحران ها و  موجب اقتدار و صالبت نظام اس
خنثي  شدن ترفندها، تحريم ها و تهديدهاي دشمنان داخلي 
و خارجي شده است. آملي الريجاني حقيقت عزت  را در همه 
عوالم جاري دانست و تقرب الهي را موجب بهره مندي از اين 
ــوي انسان توصيف و اظهاركرد: حضرت امام  عزتمندي از س
ــرورش داده بود و اين  ــي در وجود خود پ ــدي را بخوب عزتمن
ــلمان ايران منتقل كرده و  ــدي را بخوبي به ملت مس عزتمن
ــالمي شد و اكنون نيز شاهد  باعث پيروزي انقالب بزرگ اس
ــمندانه و  ــالمي با رهبري هوش ــزت و عزتمندي نظام اس ع

مقتدرانه رهبر معظم انقالب هستيم.
ــتمرار  رئيس قوه قضاييه نقش رهبر معظم انقالب در اس
ــمنان را بي بديل  ــا توطئه هاي دش ــور و مقابله ب ــزت كش ع
ــزت  و صالبت  ــش اقتدار، ع ــزود:  افزاي ــرد و اف ــف ك توصي
ــون و تهديدها و  ــا وجود هجمه هاي گوناگ ــالمي ب نظام اس
تحريم هاي هميشگي دشمنان كار آساني نبوده و نيست، اما 
ــتي هاي مادي هيچگاه عزتمندي و اقتدار  با وجود تمام كاس
ــور صدمه نديد و تمام تالش هاي دشمنان حتي با هدف  كش
ــي نظام از درون با ورود بي محابا و دور از چشمداشت  فروپاش
مدح ديگران و يا كسب محبوبيت هاي خيالي، از سوي رهبر 

معظم انقالب خنثي شد.

آملي الريجاني: نظام از پرونده فساد بزرگ بانكي  روسفيد بيرون آمدششمين جلسه دادگاه بيمه
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