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ــكاري آمريكا و  ــار اخباري مبني بر هم ــان با انتش همزم
ــتي در ساخت ويروس فليم عليه ايران،  وزير  رژيم صهيونيس
ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: جمهوري اسالمي ايران 
ــه دليل حمالت اينترنتي دولتي به مجامع جهاني اعتراض  ب

كرده است.
ــيه جلسه  به گزارش ايرنا، رضا تقي پور كه ديروز در حاش
هيات دولت صحبت مي كرد با بيان اين كه حمالت اينترنتي 
در گذشته توسط هكرها انجام مي شد اما امروز توسط برخي 
ــود، افزود: از طريق وزارت امور خارجه،  دولت ها اعمال مي ش
ــالمي ايران به اين موضوع به مجامع  اعتراض جمهوري اس
جهاني ارائه شد و در نشست هاي تخصصي از جمله نشست 
ــمي  ــو، نماينده ايران به طور رس ــات در ژن ــاوري اطالع فن

اعتراض كشورمان را اعالم كرد.
ــد: در  ــات يادآور ش ــاوري اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزي
هفته هاي گذشته شاهد حمالت اينترنتي و تهديدات امنيتي 
ــوي برخي دولت ها اعمال و با  ــايبري بوديم كه بعضا از س س

عنوان «سايبر تروريسم دولتي» از آنها ياد مي شود.
وي با بيان اين كه ويروس اخير، «شعله آتش» نام داشت، 
ــران آمادگي الزم را براي  ــالمي اي تاكيد كرد: جمهوري اس

مبارزه با ويروس هاي اينترنتي دارد.

ــوري بود كه  ــتين كش ــور اظهار كرد: ايران، نخس تقي پ
ــايي و آنتي ويروس آن را توليد  ــعله آتش را شناس ويروس ش

كرد. 
ــعله آتش، رژيم  ــتوانه اصلي ويروس ش ــزود: پش وي اف
ــي بوده اند. به گفته  ــورهاي غرب ــتي و برخي كش صهيونيس
ــتور آمادگي الزم به دستگاه هاي مختلف براي  تقي پور، دس
ــت كه  ــده اس مقابله با ويروس هاي اينترنتي داده و تاكيد ش
ــتم امنيتي  ــتن اطالعات حياتي و مهم، سيس در صورت داش
ــود را در برابر اين حمالت اينترنتي كه هر روز نيز متنوع تر  خ

مي شود، تقويت كنند.
ــد، حمالت  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات يادآور ش
ــود،  ــا انواع جديد در دنيا انجام مي ش ــي كه هر روز ب اينترنت
ــورد حمايت قرار  ــخص م ــي دولت هاي مش ــوي برخ از س

مي گيرد.
تالش براي كندكردن فعاليت هسته اي ايران

اين اظهارات تقي پور ديروز در حالي بيان شد كه روزنامه 
ــاخت  ــرائيل در س ــاش كرد، آمريكا و اس ــت ف واشنگتن پس
ــي از  ــعله آتش) به عنوان بخش ويروس كامپيوتري فليم (ش
ــته اي ايران با  ــرفت برنامه هس تالش براي كند كردن پيش

يكديگر همكاري كردند. 

ــنا، خبرگزاري فرانسه با اشاره به اين خبر  به گزارش ايس
ــاله اظهاركردند كه اين  افزود: مقامات غربي آگاه از اين مس
بدافزار پيچيده به منظور جاسوسي از شبكه هاي كامپيوتري 
ــده براي  ــتادن اطالعات جمع آوري ش ايران و بازپس  فرس

استفاده در مبارزه سايبري با ايران طراحي شده است. 
واشنگتن پست افزود: آژانس امنيت ملي آمريكا و آژانس 
ــور (سيا) با نيروي نظامي اسرائيل  اطالعات مركزي اين كش

روي اين پروژه كار كردند. 
ــين دستگاه اطالعاتي آمريكا و  يك مقام عالي رتبه پيش
ــت گفت: اين كار براي آماده كردن زمينه براي  واشنگتن پس

نوع ديگري از اقدامات مخفي است. 
ــركت روسيه  كاسپرسكي اولين منبعي بود كه ويروس  ش
ــه اين بدافزار،  ــته اعالم كرد ك ــف و هفته گذش فليم را كش
ارتباطاتي قوي با استاكس نت دارد.  كاسپرسكي اعالم كرد: 
اين دو ويروس تعداد زيادي از كدهاي مشابه را دارد و عنوان 

كرد كه برخي ارتباطات ميان اين دو گروه وجود دارد. 
ــزارش داده بود كه  ــز پيش تر گ ــه نيويورك تايم روزنام
ــايبري عليه  ــاراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا حمالت س ب
ــريع كرده و در سال 2010 اين  ــته اي ايران را تس برنامه هس

حمالت را گسترش داده است.

اعتراض ايران به حمالت اينترنتي دولتي
 واشنگتن پست: آمريكا و اسرائيل در ساخت ويروس كامپيوتري شعله آتش،  همكاري داشتند

ــت: بزودي  ــت رئيس جمهور گف ــور روحاني ــئول ام مس
ــدار با علما  ــوه مجريه، در دي ــوي ق ــك تيم اقتصادي از س ي

ــزارش عملكرد اقتصادي دولت را  و مراجع، گ
ارائه مي كند.

ــر،  خب ــزي  مرك ــد  واح ــزارش  گ ــه  ب
حجت االسالم ميرتاج الديني ديروز در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره 
ــدي پيش برخي مراجع  به اظهارنظرهاي چن
ــور  ــائل اقتصادي كش و علما درخصوص مس

ــزود: اين تيم مواردي همچون عملكرد اقتصادي دولت از  اف
جمله اشتغال و هدفمندسازي يارانه ها و توليد را براي مراجع 
ــريح خواهد كرد.  و علما در حوزه هاي علميه تش
ــدش در حوزه  ــئوليت جدي ــاره به مس وي  با اش
ــرد روابط دولت با  ــت،  ابراز اميدواري ك روحاني

علما و مراجع بيش از پيش تقويت شود.
ــي تاكيد كرد: ما همواره كمك  ميرتاج الدين
علما و روحانيت را براي پيشبرد همه جانبه امور 

ضروري مي دانيم.

ــفري دوره اي به  ــه در س ــورمان ك ــور كش  رئيس جمه
آمريكاي التين سفر كرده است ديروز پس از ورود به برزيل، 
ــه «اجالس ريو+20»  ــوم ب در اجالس جهاني زمين، موس

شركت كرد. 
ــران به مقصد  ــش از ترك ته ــود احمدي نژاد پي محم
ــردمداران نظام  ــاره به تالش هاي س آمريكاي التين با اش
ــعه و  ــالس توس ــرداري از اج ــراي بهره ب ــرمايه داري ب س
ــار كرد: تالش  ــازمان ملل در برزيل اظه ــت س محيط زيس
خواهيم كرد تصميمات اجالس «ريو +20» به سود ملت ها 

اتخاذ شود.
رئيس جمهور با بيان اين كه قرار است در جريان برگزاري 
اين اجالس، سازماني جديد در عرصه جهاني ايجاد شود كه 
ــت محيطي ميان كشورها را هماهنگ  تجارت و روابط زيس
ــازماندهي كند، تصريح كرد: براساس تحليل ها، عده اي  و س
ــه و به زيان  ــازماني يك طرف ــازمان، س تالش دارند اين س

ملت ها و به نفع نظام سرمايه داري باشد.
ــهر ريودوژانيروي  ــه از ديروز در ش ــالس ريو+20 ك اج
ــه روز ادامه خواهد يافت. سران،  ــد به مدت س برزيل آغاز ش
ــا و نمايندگان بيش از 120 كشور جهان در اين اجالس  روس

شركت كرده اند. 
احمدي نژاد پيش از برزيل به بوليوي سفر كرده بود و بعد 

از برزيل نيز عازم ونزوئال مي شود.
ايران و بوليوي مي خواهند روي پاي خود بايستند

ــورمان پيش از ترك بوليوي به مقصد  رئيس جمهور كش
ــناد همكاري ميان مقامات دو  ــم امضاي اس برزيل در مراس
كشور گفت: قلب هاي دو ملت ايران و بوليوي با وجود فاصله 
جغرافيايي زياد، بسيار به يكديگر نزديك است و ملت بزرگ و 

بافرهنگ بوليوي همواره در قلب ملت ايران جاي دارد.
ــالمي ايران و بوليوي،  ــژاد افزود: جمهوري اس احمدي ن
ــور مستقل و با سابقه تمدني بسيار طوالني هستند كه  دوكش

تصميم گرفته اند روي پاي خود بايستند.
ــور و دولت هاي ايران و بوليوي  ــه كرد: دو كش وي اضاف
ــرفت و توسعه همه جانبه و  ــتند در راستاي پيش مصمم هس
ــتفاده از  ــن عدالت، آزادي و حقوق ملت هاي خود با اس تأمي
ــاني به پيشرفت و آباداني برسند،  منابع طبيعي و نيروي انس
ــت داده اند  ــتعمار را از دس ــاني كه فرصت اس اما امروز كس
ــرفت ملت هاي آزاده همچون ايران و بوليوي مخالف  باپيش
هستند. وي با بيان اين كه استقالل، عدالت و آزادي همواره 
ــته و دارد، گفت: دولت ها و گروه هايي  ــمنان زيادي داش دش
ــت در جيب  ــه به حق خود قانع نبوده و با زياده خواهي دس ك
ــرفت، آزادي و استقالل ملت ها  ــاير ملت ها دارند، با پيش س

مخالف هستند.

دولت و ملت بوليوي در كنار دولت و ملت ايران است
ــم  ــور بوليوي نيز در اين مراس ــس، رئيس جمه اوو مورال
ــور  ــفر احمدي نژاد به اين كش ــندي از س ــن ابراز خرس ضم
ــت كه ملت و  ــوري اس ــالمي ايران كش گفت: جمهوري اس
ــيار زيادي  ــت بوليوي در زمينه هاي گوناگون اعتماد بس دول
ــير مبارزه با امپرياليسم كارهاي فراواني  به آن دارند و در مس

مي توانند با يكديگر انجام دهند.
ــه ملت هايي كه در  ــور بوليوي با بيان اين ك رئيس جمه
ــير آزادي گام برمي دارند، همواره از سوي زياده خواهان  مس
ــرار مي گيرند، تصريح  ــورد هجمه و اتهام ق ــتكبران م و مس
كرد: امروز شاهد هستيم كه هجمه بسيار گسترده اي نسبت 
ــكل  ــانه هاي مختلف جهان ش به رئيس جمهور ايران در رس
ــد كه در اين راه  ــا دكتر احمدي نژاد بايد بدان ــت ام گرفته اس

تنهانبوده و ملت بوليوي در كنار او و ملت ايران قرار دارد.
ــترك،  ــزاري اين كنفرانس مطبوعاتي مش پيش از برگ
ــور، يك يادداشت تفاهم  ــاي جمهور دو كش در حضور روس
ــدر، داروهاي  ــاق مخ ــارزه با قاچ ــه مب ــكاري در زمين هم
ــازها با هدف تقويت و توسعه همكاري  روانگردان و پيش س
ــع، قاچاق و  ــارزه با توليد، توزي ــور در زمينه مب ــان دو كش مي
سوءمصرف مواد روانگردان و پيش سازها به امضاي وزيران 

امور خارجه دو كشور رسيد.

ميرتاج الديني: گزارش عملكرد اقتصادي دولت به مراجع ارائه مي شود 

حضور احمدي نژاد در اجالس ريو+20 
رئيس جمهور: امروز كساني كه فرصت استعمار را از دست داده اند با پيشرفت ملت هاي آزاده مخالف هستند

صفوي: تاسيسات حياتي بايد از 
تهديدهاي احتمالي در امان باشد

دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا با تاكيد بر 
ــتفاده از علوم جغرافيايي براي مقابله با تهديدات احتمالي  اس
ــود تا در  ــات حياتي بايد در زير زمين احداث ش گفت: تاسيس

مقابل تهديدات هوا پايه در امان باشد.
ــيديحيي رحيم صفوي، در حاشيه  ــكر س سردار سرلش
ــش جغرافيا و دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار  هماي
ــتقرار  ــه تحوالت مناطق پيراموني ما و اس ــرد: با توجه ب ك
ــتان  ــورهايي مانند عراق و افغانس نيروهاي بيگانه در كش
ــمنان برنامه هايي را عليه ما دارند،  ــا احتمال اين كه دش و ب
ــوم از جمله علوم  ــراي مقابله با تهديدات از همه عل ــد ب باي
ــتفاده كنيم. دستيار و مشاور عالي فرماندهي  جغرافيايي اس
ــم كل قوا با تاكيد بر اين كه ما براي تامين امنيت خود  معظ
ــته  ــت رش ــتفاده كنيم، افزود: قرار اس بايد از همه علوم اس
ــد و رشته  ــي ارش جغرافيا و دفاع مقدس در مقطع كارشناس
ــي، راه اندازي  ــي و دفاع مقدس در مقطع كارشناس مهندس

شود./ ايرنا

 ناكامي دزدان دريايي 
در ربايش كشتي تجاري ايراني

ــيدمحمود موسوي معاون عمليات نيروي  دريادار دوم س
ــت فروند قايق تندرو دزدان دريايي در  دريايي از ناكامي هش

ربايش يك فروند كشتي تجاري ايراني خبر داد.
وي خاطرنشان كرد: دزدان دريايي در موقعيت 90 مايلي 
جنوب بندر كوچين هند به كشتي تجاري ايراني حمله كردند 
كه تكاوران غيور نيروي دريايي ارتش با اجراي آتش بموقع 
ــم خود مانع از كوچك ترين تعرض دزدان دريايي به  و پرحج
اين كشتي شدند. موسوي تصريح كرد: دزدان دريايي در پي 
ــده و كشتي، مسير خود را به  اين ناكامي از منطقه متواري ش

سمت مقصد ادامه داد./ واحد مركزي خبر

 راي پرونده بيمه در مهلت 2 ماهه 
صادر مي شود

ــاني، قاضي شعبه 76 دادگاه كيفري  سيامك مديرخراس
ــتان تهران گفت: رسيدگي به پرونده بيمه ايران در مهلت  اس

تعيين شده دو ماهه تمام و به صدور راي منجر خواهد شد.
ــه اتهامات متهمان  ــيدگي ب وي افزود: تاكنون براي رس
ــه نيز در  ــته و 10 جلس ــه در دوره گذش ــه جلس اين پرونده س
ــده است اما با توجه به دفاعيات متهمان  دوره جديد برگزار ش
و دفاع نماينده دادستان از كيفرخواست صادره براي متهمان 
ــخص نمي توان گفت رسيدگي به اين پرونده در  به طور مش

چند جلسه به اتمام مي رسد.
ــاني گفت: به اتهامات بيشتر متهمان  قاضي مدير خراس
ــي مانده اند كه  ــده و تعداد كمي از متهمان باق ــيدگي ش رس
ــيدگي مي شود. پرونده  ــنبه رس به اتهامات آنان نيز از روز ش
ــت آن  ــروف به بيمه ايران 78 متهم دارد كه بخش نخس مع
ــعبه هاي فاطمي و كرج و بخش دوم  مربوط به بيمه ايران ش

نيز مربوط به استانداري تهران است./ واحد مركزي خبر

سايت هاشمي رفع فيلتر شد
سايت شخصي آيت اهللا هاشمي رفسنجاني پس از پنج ماه 

كه از دسترس كاربران خارج شده بود، رفع فيلتر شد.
ــخنگوي قوه قضاييه در  ــين محسني اژه اي س غالمحس
اين خصوص علت فيلتر شدن اين سايت را عدم ثبت رسمي 
ــاس اطالعات  ــرده و گفته بود، بر اس ــل اعالم ك آن در داخ
ــايت ايشان به نام محسن هاشمي رفسنجاني ثبت  واصله س

شده است.
ــنجاني  ــايت هاشمي رفس ــه بود: س ــن گفت وي همچني
ــت، لذا  ــر كرده اس مصاديق مجرمانه و خالف واقعي را منتش

كارگروه تصويب كرد كه تذكر داده شود. 
محسني اژه اي افزوده بود، پس از تذكرات داده شده، مدير 
سايت پنج مورد تخلف را از سايت حذف كرد ولي دوباره پس 
ــتري  ــر كرده و حتي موارد بيش از مدتي همان موارد را منتش
ــايت عنوان كرد و پس از آن كه تذكرات كارگروه  را هم در س

كارساز نشد، اين سايت فيلتر شد./ فارس

كمي از سياست

A
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س:  
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ــرح  ــكو همانا و ش پايان مذاكرات ايران و گروه 1+ 5 در مس
ــاي دو روزه در هتل حلقه طاليي،  ــير نتايج گفت وگوه و تفس
ــانه هاي عربي در تحليل نتايج اين مذاكرات،   همان. برخي رس
از به نتيجه نرسيدن مذاكرات مسكو سخن گفتند و برخي ديگر 

به بيان داليل اصلي آمريكا براي وقت كشي پرداختند.
ــكو تايمز، با اشاره به  ــانه هاي غربي نيز نظير مس برخي رس
توافقاتي كه ميان سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي و 
كاترين اشتون نماينده گروه 1+5 صورت گرفته، مدعي شدند 
ــات كارشناسي نيست چرا كه ايران پيشنهاد  كه نيازي به جلس
غرب جهت توقف غني سازي اورانيوم با درصد باال در اجالس 
مسكو را پذيرفته است! و به اين ترتيب تيتر بسياري از رسانه ها به 
اين موضوع اختصاص يافت و واكنش ها به نتايج نشست مسكو 
ــد. با وجود اين هيچ يك از مقامات ارشد كشورهاي  ــروع ش ش
غربي شركت كننده در مذاكرات مسكو حاضر نشدند نظر خود را 
درباره مثبت يا منفي بودن اين دور از مذاكرات اعالم كنند بلكه 
ــته هاي  در عوض ايران را تهديد كردند در صورتي كه به خواس
ــد  با محدوديت هاي بيشتري  ــخ مناسب نداشته باش 1+5 پاس

مواجه خواهد شد. 
مذاكرات مسكو طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه گذشته در 
ــش كشور آمريكا،  انگليس، آلمان،  ــطح عالي بين ايران و ش س
ــد و شامگاه سه شنبه به وقت  ــه، روسيه و چين برگزار ش فرانس
تهران، نماينده ايران و گروه 1+5 در نشستي مطبوعاتي حضور 
ــواالت  ــت هاي خبري جداگانه به س ــه و هريك در نشس يافت
خبرنگاران پاسخ دادند. اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه 
ــتانبول و بغداد دور هم جمع شديم  اروپا با بيان اين كه «مثل اس
تا نگراني هاي جهاني را كم كنيم و ايران بر اساس ان .پي. تي و 
قطعنامه هاي آژانس و شوراي امنيت عمل كند»، گفت: تاكيد 
ــه گام براي اعتمادسازي جهاني انجام  مي كنم كه ايران بايد س
دهد؛ اول توقف غني سازي 20 درصد و دوم تعطيلي تاسيسات 

فردو و سوم هم تحويل دادن ذخاير 
غني سازي شده.

ــر، وي تصريح  ــزارش مه به گ
ــج نوبت هنوز فاصله  كرد: بعد از پن
زيادي بين ما و ايران وجود دارد و من 
مطمئنم آقاي جليلي هم در اين باره 
با من هم عقيده است؛ اما در نهايت 
ــيديم كه سطحي  به اين توافق رس
براي كار كارشناسي تعريف كنيم تا 
به گروه 1+5 كمك كند حرف هاي 

ــت  ــران را بفهمد و حرف هاي ما را هم به آنها بزند. اين نشس اي
ــوم جوالي ( 13 تيرماه) در استانبول برگزار  ــي در س كارشناس

مي شود.
جليلي: غرب باالخره به پيشنهاد ما رسيد

ــعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان نيز  س
ــكو در نشستي  پس از پايان مذاكرات ايران و گروه 1+5 در مس
ــنهاد ما در مذاكرات  ــه، 1+5 به پيش خبري گفت: در اين جلس
ــيد كه بايد براي اين گفت وگو ها نشست  ــتانبول و بغداد رس اس
كارشناسي برگزار كنيم. هرچند دير به اين نتيجه رسيدند؛ اما ما 

از همين نيز استقبال مي كنيم.
ــان در ادامه با بيان  ــوراي عالي امنيت ملي همچن ــر ش دبي
ــكيل  ــن دور از مذاكرات تش ــتاورد اي ــه مهم ترين دس اين ك
شوراهاي كارشناسي بود، اظهار كرد: گفت وگو ها وقتي مي تواند 
موثر باشد كه جلسات كارشناسي برگزار شود تا ديدگاه ها به هم 

نزديك شود.
ــات كارشناسي  جليلي با بيان اين كه آمادگي داريم در جلس

ــويم، خاطر نشان كرد: به لحاظ منطقي و فني و  فعال حاضر ش
حقوقي و به صورت مستدل بحث كارشناسي خودمان را مطرح 
مي كنيم و اساسا تاكيد ما براي تشكيل اين جلسات نيز همين 
بود كه اوال حقانيت مواضعمان را به صورت مستدل بگوييم و هم 

اين كه گفت وگو ها را از حالت بي نتيجه بودن خارج كنيم.  
واكنش فرانسه، انگليس، آمريكا و چين به مذاكرات 
ــوي ديگر، پس از پايان مذاكرات دو روزه مسكو ميان  از س
ايران و 1+5 فرانسه اعالم كرد كه به تقويت تحريم ها عليه ايران 
ادامه خواهد داد. به گزارش ايسنا و به نقل از رويترز، لورن فابيو 
وزير امورخارجه فرانسه  بدون اشاره به اين كه تحريم نفتي ايران 
ــد گفت كه اجراي  موجب افزايش بهاي جهاني نفت خواهد ش
كامل تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا از اول جوالي (11تيرماه) 
آغاز مي شود و در صورتي كه ايران از مذاكرات جدي سر باز زند، 

تحريم ها همچنان تقويت خواهد شد.
همچنين وزير خارجه انگليس گفت: اگر ايران فعاليت هاي 
هسته اي خود را متوقف نكند با تحريم هاي شديدتري روبه رو 
ــكو،  ــگ افزود: تيم 1+5 در مذاكرات مس ــود. ويليام هي مي ش
ــازي اورانيوم  ــراي توقف برنامه غني س ــنهاد معقولي را ب پيش
ايران به تهران ارائه كرد. همچنين يك مقام ارشد دولت اياالت 
متحده آمريكا نيز با تاكيد بر اين كه مذاكرات هسته  اي با ايران 
ــت»، افزود: ايران براي جلوگيري از فشارهاي  «نامحدود نيس

اقتصادي بيشتر بايد گام هاي مشخصي بر دارد.
اين مقام آمريكايي با تاكيد بر اين كه غرب در «دام مسيري 
كه غيرسازنده باشد نخواهد افتاد»، گفت: «تحريم ها افزايش 
خواهد يافت. ما به طرف ايراني گفته ايم در صورتي كه اين عدم 
پيشرفت (در مذاكرات) ادامه پيدا كند، فشارهاي بيشتري در راه 
خواهد بود.» با اين حال اين مقام آمريكايي تأكيد كرد كه در اين 
ــطح قابل توجهي از جزئيات» هسته اي را  مذاكرات ايران «س

در اختيار 1+5 قرار داد.
ــك  ــال،  ي ــن ح در همي
ــز  ــن ني ــد چي ــات ارش ديپلم
ــروه 5+1  ــرات گ گفت: مذاك
ــكو در فضايي  ــران در مس و اي
منطقي و مساعد برگزار شد. لي 
ــگ معاون وزير خارجه  يو چون
ــتي هيات  ــه سرپرس چين ك
كشورش را در مذاكرات مسكو 
ــزود: همين  ــده دار بود، اف عه
ــد تا طرفين  موضوع باعث ش
ــتانبول  ــتر در ماه آينده ميالدي در اس براي گفت و گوهاي بيش

به توافق برسند.
 اعضاي 1+5 صداقت ندارند

ــخيص مصلحت نظام  ــن حال، رئيس مجمع تش در همي
ــان داد كه طرف  هاي غربي  گفت: مذاكرات ايران با 1+5 نش
اهل تعامل نيستند و صداقت ندارند و تنها زورگويي را مبناي 

كار خود قرار داده اند.
ــنجاني در ديدار  ــمي رفس به گزارش فارس، آيت اهللا هاش
ــؤاالت جمعي از فضال و طالب حوزه علميه قم  ــخ به س و پاس
افزود: در واقع آنان مي خواهند پرونده زورگويي شان همچنان 
ــت هاي استكباري خود را دنبال  ــد و در سايه آن سياس باز باش
كنند. رئيس  مجمع تشخيص مصلحت نظام، راه درست مقابله 
ــتكبران را افزايش اتحاد و همدلي ميان مردم و  با اهداف مس
مسئوالن و نيز ميان گروه ها و جريان هاي داخل نظام خواند و 
تصريح كرد: بايد به گونه اي در داخل متحد شويم كه دشمنان 

بيروني نتوانند نسبت به منافع كشور و ملت ما طمع كنند.

واكنش ها به نتايج مذاكرات مسكو 
هاشمي رفسنجاني: مذاكرات ايران با 1+5 نشان داد كه طرف  هاي غربي اهل تعامل نيستند

باهنر: اختالف سليقه ميان اصولگرايان، طبيعي است
ــان اصولگرايان در مجلس گفت: اكثريت  ــاره به برخي اختالفات مي نايب رئيس مجلس با اش
ــكيل مي دهند كه در مباحث اعتقادي مانند واليت فقيه  با يكديگر  مجلس نهم را اصولگرايان تش

هم نظر هستند، اما به طور حتم اختالف ساليقي نيز وجود دارد كه اين موضوع امري طبيعي است.
به گزارش فارس، محمدرضا باهنر ديروز در نشستي خبري اظهار كرد: اصولگرايان مي توانند 
با توجه به اختالف نظرهايي كه با هم دارند در يك مجموعه، عملكرد مثمر ثمري  انجام دهند، ولي 
بايد به اين نكته توجه كنند كه اگر با يكديگر رقابت مي كنند پيشرفت و كارآمدي نظام جمهوري 
ــند و در چارچوب اخالق اسالمي با يكديگر رفتار  ــته باش ــالمي را نيز در اين رقابت در نظر داش اس
ــالمي مهندسين درباره نامزدي حداد عادل در انتخابات رياست مجلس  كنند. دبيركل جامعه اس
گفت: وي يك چهره فرهيخته و علمي در جامعه است و توانست در انتخابات دور اول رأي بسيار 
خوبي را در حوزه انتخابيه تهران به خود اختصاص دهد؛ لذا پرداختن به مباحث مربوط به انتخابات 
ــت  ــس را به صالح نمي دانم، اما اعتقاد دارم كه حداد نبايد در دور دوم انتخابات رياس ــي مجل داخل

مجلس شركت مي كرد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي درخصوص اولويت هاي مجلس نهم افزود: تورم سنگيني 
ــط را آزار مي دهد از مهم ترين  ــت و طبقات ضعيف و متوس كه در حال حاضر در جامعه حكمفرماس

موضوعاتي است كه در مجلس نهم بايد در دستور كار نمايندگان قرار گيرد.
ــي در انتخابات  ــتي به پارلمان ــين درباره تبديل نظام رياس ــالمي مهندس دبيركل جامعه اس
ــور با توجه به قانون اساسي براي انتخابات  ــت جمهوري آينده گفت: تغيير در روند اداره كش رياس
رياست جمهوري آينده بعيد به نظر مي رسد و مانند انتخابات گذشته، مردم رئيس جمهور را انتخاب 
خواهند كرد.  باهنر درخصوص انتشار اخباري مبني بر تصميم حزب مؤتلفه اسالمي براي حضور 
مستقل در انتخابات رياست جمهوري آينده اظهار كرد: جامعه اسالمي مهندسين به عنوان يك 
ــي داراي فعاليت هاي سياسي گسترده  اي است و همواره بر اين موضوع تاكيد دارد  ــكل سياس تش
كه اصولگرايان بايد به يك اتحاد جمعي در صحنه سياسي دست يابند. وي افزود: جامعه اسالمي 
مهندسين تاكيد دارد كه اصولگرايان هيچ موقع از وحدت ضرر نكردند، از اين رو اين كه تشكل هاي 
وابسته به جريان اصولگرايي به صورت مستقل وارد انتخابات شوند، صالح نمي دانيم؛ البته معني 

و مفهوم اين جمله اين نيست كه همه اصولگرايان در يك محور حركت كنند.




