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سياسيون كجا هيأت مي روند؟
ــايت قانون به مناسبت ايام محرم به اين موضوع پرداخت  س

كه سياستمداران به كدام هيات هاي مذهبي مي روند.
ــيد و ساالر  ــوگواري س بنا بر اين گزارش، يكي از مجالس س
شهيدان كه در آن چهره هاي شاخص جريان اصولگرايي حضور 
ــوي علي الريجاني،  ــت كه از س مي يابند،  مجلس عزاداري اس
 رئيس مجلس شوراي اسالمي در منزلش برگزار  مي شود.  وزرا،  
نمايندگان مجلس و  برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 
ــتند كه در اين مراسم حضور مي يابند.  نظام از جمله افرادي هس
ــين فدايي، نماينده تهران نيز از بانيان حسينيه علي اكبر در  حس
شهرري است. وي و تعدادي از اعضاي جمعيت ايثارگران انقالب 
ــالمي و برخي ديگر از فعاالن سياسي اصولگرا ايام محرم در  اس

اين حسينيه حاضر مي شوند.
ــوگواري  در منزل  ــز، مجلس س ــان ني ــف اصالح طلب در طي
عبدالواحد موسوي الري  وزير كشور دولت اصالحات و همين طور 
منزل صادق خرازي برگزار مي شود.مسجد خوزستاني ها واقع در 
خيابان وزرا كه شمخاني از بانيان آن محسوب مي شود و هرازگاهي 
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مراسم آن 
شركت مي كند، از ديگر مجالس سوگواري محسوب مي شود كه 
به دليل حضور برخي از مسووالن نظام و فعاالن سياسي،  مي توان 

از آن به عنوان هيات سياسي ياد كرد.

 داليل وزير دفاع آمريكا
 براي مخالفت با حمله به ايران

وزير دفاع آمريكا ضمن تاكيد بر انزواي رژيم صهيونيستي در 
منطقه هشدار داد اقدام نظامي عليه ايران نه تنها دستاوردي ندارد 

بلكه به تقويت و قدرتمند شدن حاكميت ايران منجر مي شود.
به گزارش فارس و به نقل از خبرگزاري رويترز، لئون پانتا، در 
يك سخنراني در واشنگتن بر مخالفت خود با هرگونه اقدام نظامي 
ــتاورد مثبتي  ــه ايران تاكيد كرد و افزود: اين اقدام نه تنها دس علي
ــزل آمريكا و اروپا لطمه وارد مي كند.  ــدارد بلكه به اقتصاد متزل ن
ــه ايران انتقام گيري ايران از  ــح كرد: اقدام نظامي علي وي تصري
ــال دارد و در نهايت واكنش هاي  ــي را به دنب ــاي آمريكاي نيروه
شديدي را در ايران برخواهد انگيخت كه به قدرتمند شدن دولت 

ايران منتهي مي شود.
ــدام نظامي عليه ايران تاكيد كرد،  ــا درباره ناكارآمدي اق پانت
اقدام نظامي عليه ايران در بهترين شرايط مي تواند يك يا دو سال 
ــت. وي  ــته اي ايران را به تعويق بيندازد و كارآمد نيس برنامه هس

درخصوص درگير كردن خليج فارس در جنگ نيز هشدار داد. 

اذعان يوشكا فيشر به قدرتمند بودن ايران
ــت تا  ــبق آلمان از اتحاديه اروپا خواس ــر امور خارجه اس وزي
ــل كند.به گزارش  ــود را با ايران از راه گفت وگو ح ــات خ اختالف
خبرگزاري مهر، يوشكا فيشر در مقاله اي كه در روزنامه لتمپس 
سوئيس به چاپ رسيد، گفت: اين مسووليت كشورهاي اروپايي 

است تا درباره مسائل مهم اختالف برانگيز گفت وگو كنند.
فيشر همچنين درباره هرگونه اقدام تجاوزكارانه عليه ايران 
هشدار داد و گفت: ايران كشور قدرتمندي است كه با اقدام نظامي 
ــر كه در دوره  ــوان آن را به زانو درآورد. فيش ــا تحريم ها نمي ت ي
مسووليت خود تعامل، تقابل و مذاكره با ايران را از نزديك تجربه 
كرده به همقطاران اروپايي خود يادآوري كرده كه غلبه بر ايران 
ــت و غرب بايد  ــم يا اقدام نظامي غيرممكن اس ــق تحري از طري
ــت خود را درباره ايران در مذاكره و پيدا كردن راه حلي ميانه و  بخ

مسالمت آميز بجويد.

 انتقاد از عدم تالش آمريكا 
براي مذاكره با ايران

ــت: يك روزنامه نگار مطرح آمريكايي از  سايت تابناك نوش
طفره رفتن كاخ سفيد از مذاكره با ايران انتقاد كرد.

ــه اي در ــليوين طي مقال ــارا اس ــاك، بارب ــزارش تابن  به گ
 ويكلي استاندارد نوشت: چرا ما تالش نمي كنيم با ايران گفت وگو 
كنيم؟ اگر آنان گفتند گفت وگو نمي كنيم، نتيجه مشخص است، 
ــيديم، تالش خود را  ــم و به نتيجه نرس ــا اگر گفت وگو كردي ام
ــه دولت اوباما  ــت ك ــليوين افزود: اين در حالي اس كرده ايم.اس
ــتقيم با ايران وقت  تاكنون فقط  45 دقيقه براي گفت وگوي مس
گذاشته و ديگر كاري در اين زمينه نكرده است.وي افزود: دولت 
ــد كمك مالي برخي موسسات را از  آمريكا براي اين  كه مي ترس
دست بدهد، نمي خواهد با ايران گفت وگو كند.وي تصريح كرد: 
براي حفظ قدرت منطقه اي اسرائيل چه ميزان آمريكايي، ايراني 
ــوند؛ تنها و تنها به دليل اين  كه توازن  ــرائيلي بايد كشته ش و اس

قدرت در منطقه شكل بگيرد؟!

مجوز واردات يارانه اي به اختالس گران
مهر نوشت، بررسي هاي كميسيون اصل 90 مجلس از ابعاد 
مختلف پرونده تخلف مالي اخير در نظام بانكي از تخلفات وزارت 
ــازمان مالياتي  بازرگاني، وزارت راه و ترابري، وزارت اقتصاد و س
ــور در اين اختالس پرده برداشت.غالمرضا اسداللهي،  كل كش
ــاره به اين  كه گزارش كميسيون اصل 90  نماينده مجلس با اش
ــده است، اظهار كرد:  ــي ش ــطح بررس از پرونده اختالس در 3 س
ــركت ها و وزارتخانه هايي را  ــت ش ــيون اصل 90 فهرس كميس
ــتند مشخص كرده و طي  ــركت  هاي آريا در ارتباط هس كه با ش
مكاتباتي خواستار ارائه گزارش كامل معامالت و قراردادهاي آنها 
با شركت هاي اختالس كننده شده است.نماينده مردم تربت جام 
ــركت هاي زيرمجموعه گروه آريا عامل وزارت  با بيان اين  كه ش
ــي براي واردات برخي اقالم يارانه اي بودند، تصريح كرد:  بازرگان
ــركت هاي زيرمجموعه اين  ــي مجوزهايي به ش وزارت بازرگان
گروه اختالس گر براي واردات اقالم يارانه اي مانند گوشت داده 
بود و توصيه نامه اي نيز از طرف اين وزارتخانه به بانك ملي براي 
ــده بود كه  ــقف وام هاي بانك به گروه آريا ارائه ش ــاال بردن س ب

كميسيون اصل 90 اين پرونده را در دست بررسي دارد.

دوره تخلف  در استانداري تهران
ــتان ديوان محاسبات كل  ــنا نوشت، دادس خبرگزاري ايس
ــي گزارش هاي ديوان در دادستاني  ــاره به بررس ــور، با اش كش
ــتانداري تهران  ــده تخلف اس ــن وضعيت پرون ــورد آخري در م
ــخاص  ــتانداري مربوط به دريافت هدايا از اش گفت: تخلف اس
ــت كه اكنون اين پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي  بوده اس
ــت.اصغر عربيان با بيان اين  كه تخلف استانداري تهران به  اس
ــبق برمي گردد، افزود: البته پس  زمان مديريت استانداران اس
ــت كه  ــده اس از دوراني در اين وجوه تصرفات و هزينه هايي ش
ــه طبق ماده 4 قانون  ــن كار را تخلف مي داند؛ چرا ك ــوان اي دي
ــت كه اين  ــوري، دريافت هدايا ممنوع اس تنظيم خدمات كش
كار در دوران استاندار اسبق انجام شده است و نه دوره استاندار 

فعلي و سابق.

 توصيه آيت اهللا مهدوي كني
 به وحدت شكنان

رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اين  كه ده ها بار به 
دوستاني كه به جبهه متحد اصولگرايان نپيوسته اند سفارش 
ــت  ــه وحدت كرده ام به مزاح گفت: توصيه ام به آنها اين اس ب

كه با هم دعوا كنيد.
آيت اهللا محمدرضا مهدوي كني درخصوص همايش هاي 
ــور كه در  ــر كش ــتان تهران و سراس ــر اصولگرايان اس اخي
ــته با حضور مردم و اصولگرايان برگزار شد،  هفته هاي گذش
گفت: مهم ترين پيام برگزاري اين گونه همايش ها اين است 
ــت و صفا انقالب را حفظ كنند  ــه اصولگرايان بايد با صداق ك
ــروري براي حفظ انقالب و  ــدت اصولگرايان امري ض و وح

دستاوردهاي عظيم آن است.
وي تاكيد كرد: معتقدم اصولگرايان بايد با يد واحد و اتحاد 

در برابر دشمنان انقالب اسالمي ايستادگي كنند.
ــر برگزاري اين  ــس خبرگان رهبري به تاثي رئيس مجل
ــتر اصولگرايان اشاره كرد و گفت:  همايش ها بر وحدت بيش
ــا را به هم نزديك تر مي كند،  ــتان با يكديگر دل ه جمع دوس
ــه خداوند مردم را به نماز جماعت دعوت كرده  همان گونه ك

است./ مهر

كواكبيان: افراد آن طرف مرزها 
نمي توانند رهنمود بدهند

ــيس جبهه اي به نام  ــاالري از تاس دبيركل حزب مردمس
ــدادي از احزاب اصالح طلب و  ــام خبر داد و گفت: تع خط ام
ــي در اين جبهه حضور  ــوراي هماهنگ تعدادي از اعضاي ش
ــاال بالغ بر 25 حزب و  ــت كه مجموع آنها احتم خواهند داش

تشكل خواهد شد.  
ــتي خبري با بيان اين كه محور  كواكبيان ديروز در نشس
ــت، گفت:  ــت از واليت فقيه اس ــا اطاع ــي خط امامي ه اصل
ــد اما در مقابل  ــي ادعاي خط امام داشته باش ــود كس نمي ش
ــي كه  رهبر معظم انقالب موضعگيري كند، بنابراين هر كس

خط امامي است بايد تابع رهبري باشد.
ــا تاكيد بر اين كه اصالح طلبان در انتخابات مجلس  وي ب
ــت، گفت: نظر ما درباره اپوزيسيون  نهم حضور خواهند داش
ــن افراد  ــت و معتقديم اي ــال منفي اس ــور كام ــارج از كش خ
ــود ارائه كنند، لذا  ــد در آن طرف مرزها به ما رهنم نمي توانن
معتقديم كوچك ترين چراغ سبزي به بيگانگان در انتخابات 

آتي نبايد نشان داد. /فارس

تست جديدترين سامانه هاي موشكي
ــش از آزمايش  ــي ارت ــروي درياي ــات ني ــاون عملي مع
ــطحي نيروي  ــكي و زيرس ــتاوردهاي موش جديدترين دس

دريايي در رزمايش بين المللي واليت 90 خبر داد.
ــات نيروي  ــاون عملي ــوي، مع ــيدمحمود موس امير س
ــش بين المللي  ــداف رزماي ــاره به اه ــش با اش ــي ارت درياي
ــه دنبال مي كنيم  ــار كرد: يكي از اهدافي ك ــت 90 اظه والي
ــش توانمندي و قابليت و اقتدار نيروي دريايي ارتش در  نماي
ــت از مرزهاي آبي و برقراري امنيت آب و خاك فالت  حراس

 قاره است.
ــزاري اين رزمايش  ــر اهداف برگ ــه داد: از ديگ وي ادام
ــال پيام به ساير كشورهاي همسايه است كه اين قابليت  ارس
و توانمندي در كشورهاي حاشيه درياي عمان و اقيانوس هند 
ــتند كه با مشاركت يكديگر،  ــان قادر هس وجود دارد و خودش
ــند با پديده شوم  امنيت الزم را در آنجا برقرار كنند و قادر باش
ــته مقابله كنند و اين آمادگي  دزدي دريايي كه به وقوع پيوس

همواره وجود دارد.
ــن  ــش همچني ــي ارت ــروي درياي ــات ني ــاون عملي مع
ــام صلح به  ــك پي ــت 90 ي ــش والي ــرد: رزماي ــح ك تصري
ــده نزديك  ــت كه بتوانيم در آين ــايه اس ــورهاي همس كش
ــاس توافقاتي كه انجام مي شود،  ــتركي را براس  كارهاي مش

داشته باشيم.
ــوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا موشك هاي قادر  موس
كه بتازگي روي شناورها نصب شده نيز تست مي شود، گفت: 
بله، همه تجهيزاتي كه تاكنون در اختيار نيروي دريايي ارتش 
ــد و  قرار گرفت، در صحنه رزمايش، آزمايش عملي خواهد ش

به طور عملي تست مي شود./ فارس

 كمي از سياست

معرفي بازداشت شدگان ماجراي باغ قلهك به مراجع قضايي 
آيت اهللا مكارم شيرازي به دانشجويان انقالبي توصيه كرد  هوشيار بوده و فراتر از قانون گام برندارند

ــته همانند چند روز اخير، عرصه ديپلماسي، عرصه  روز گذش
ــت ديپلمات هاي كشورمان در لندن به  پرحادثه اي بود. از بازگش
تهران گرفته تا تحويل بازداشت شدگان در ماجراي سفارت و باغ 
قلهك به مقامات قضايي،  موضوعاتي بود كه مورد توجه مجامع 
خبري قرار گرفت. در همين حال، توصيه هاي يك مرجع تقليد 
در كنار اتهاماتي كه سفير انگليس در تهران متوجه برخي مقامات 

ايران كرد، انعكاس زيادي يافت.
ــته در پي تجمع تعدادي از دانشجويان  سه شنبه هفته گذش
ــفارت شده  ــفارت انگليس در تهران، عده اي وارد س در مقابل س
ــه با ورود و  ــتند. اين اتفاق اگرچ ــارت هايي برجاي گذاش و خس
كنترل صحنه توسط نيروهاي پليس خاتمه يافت و با ابراز تاسف 
ــد اما اقداماتي كه دولت  ــات وزارت خارجه ايران مواجه ش مقام
ــتن از تنش ها نبوده است.  لندن انجام داد، تاكنون در جهت كاس
تكمله اين تحوالت، مهلت 48 ساعته اي بود كه دولت انگليس 
ــور را ترك كنند. اين  ــورمان داد تا اين كش به ديپلمات هاي كش
ــنبه به همراه خانواده هايشان وارد فرودگاه  ديپلمات ها بامداد ش
ــتقبال مقامات و جمعي از دانشجويان  ــدند و مورد اس مهرآباد ش
بسيجي قرار گرفتند. در عين حال به گفته مدير كل امور بورس و 
دانشجويان خارج وزارت علوم، اعزام دانشجو به انگليس متوقف 

شده است. 
ــت حدود ــان اين تحوالت، فرمانده ناجا نيز از بازداش  در مي
ــرف دولت انگليس  ــراي باغ قلهك كه در تص ــر در ماج  12 نف
است، خبر داد و گفت: بازداشت شدگان به مراجع قضايي معرفي 
شده اند. به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمدي مقدم در حاشيه 

افتتاحيه طرح زمستاني پليس راهور اين خبر را اعالم كرد .
ــات اخير؛ در  ــاره به اتفاق ــيرازى هم با اش آيت اهللا مكارم ش
ــه فراتر از قانون  ــت ك ــي خطاب به جوانان تاكيد كرده اس پيام
ــي اتفاقات رخ داده پيرامون  ــد. اين مرجع تقليد در پ گام برندارن
ــفارت انگليس در  ــجويان در مقابل س تجمع اعتراض آميز دانش
ــاب به جوانان و فرزندان انقالبي خويش  تهران طي پيامي خط
ــيار بود و در اين گونه موارد  ــت:بايد هوش ــان كرده اس   خاطر نش
ــت تا بدون اجازه رهبر بزرگوار انقالب  فراتر از قانون گام بر نداش

و مقامات مسوول اقدامى انجام نشود.
ــكي نيست كه دولت انگلستان   اين پيام تصريح مي كند: ش
ــيار تلخى از  ــت و همه ما خاطرات بس ــمنان قديمى ماس از دش
ــم و همه مى دانيم  ــورمان داري ــاى نارواى آنها در كش دخالت ه
ــگام  ــته، و نه تنها خودش پيش ــير عداوت را از رو بس اخيرا شمش
ــوت به اين كار مى كند  ــده كه ديگران را نيز دع ــا ش در تحريم ه
ــى از اين فعاليت هاى موذيانه ناكام مانده است  كه اخيراً در بخش
ــتكبارى جلوگيرى از  ــدف دولت هاى اس ــز مى دانيم كه ه و ني
پيشرفت هاى علمى ما و وادار ساختن ما به تسليم در برابر منافع 
نامشروع آنهاست كه بحمداهللا تاكنون با شهامت ايستاده ايم و در 

آينده نيز به توفيق پروردگار شجاعانه خواهيم ايستاد.

ــت: ولى  ــن مرجع تقليد در ادامه اين پيام تاكيد كرده اس اي
ــوى  ــى كارهايى فراتر از قوانين از س ــت كه گاه مهم اين اس
ــرد كه بهانه  ــاتى انجام مى گي ــى از جوانان عزيز احساس بعض
ــت دشمن ماجراجو مى دهد و هزينه هاى زيادى  مهمى به دس
ــفارتخانه  ــغال س بايد براى آن بپردازيم، مانند همين حادثه اش
ــبب شد آنها با جنجال و هوچي گرى سعى كنند شكستى  كه س
ــاءاهللا موفق  را كه از مجلس خورده بودند، جبران كنند و إن ش
نخواهند شد.اين مرجع تقليد ادامه داده است: به احتمال بسيار 
ــود را به ميان جوانان  ــه موارد افراد نفوذى خ ــوى در اين گون ق
ــب و اقدام هاى ديگرى  ــت به تخري ــتند تا دس پاكباز مى فرس
ــيعى راه بيندازند  ــطح جهان بر ضد ما تبليغات وس بزنند و در س

كه انداختند.
ــيرازي تاكيد كرده است: اينجانب به همه  آيت اهللا مكارم ش
ــه مى كنم در اين گونه موارد فراتر از  اين عزيزان نصيحت پدران
قانون گام بر ندارند و بدون اجازه رهبر بزرگوار انقالب و مقامات 
مسوول اقدامى نكنند، شرايط منطقه كامال به نفع ما و به زيان، 
ــت. آنها درصددند با بهانه هايى اين شرايط را بر هم زنند،  آنهاس

بسيار بايد هوشيار باشيم و بهانه به دست آنها ندهيم.
 مهمان پرست: انگليس از مصوبه مجلس 

احساس تحقير كرد
ــه خبرنگاران  ــورد توج ــنبه م ــاد بامداد ش ــرودگاه مهرآب ف
رسانه هاي مختلف بود؛ چرا كه تمامي كاركنان سفارت ايران در 

لندن با خواست انگليس به تهران برگشتند. در همين باره، كاردار 
ــورمان در انگليس پس از ورود به فرودگاه مهرآباد  ــفارت كش س
گفت: با وجود همه فشارها، تمامي كاركنان سفارت ايران در لندن 
با بدرقه رسمي دولت انگليس و با عزت خاك اين كشور را ترك 
ــته به  ــد. او با بيان اين كه «هيچ حمله اي در چند روز گذش كردن
سفارتخانه ايران در لندن انجام نشده است» ، در پاسخ به سوالي 
اظهار كرد: پرچم ايران همچنان بر باالي سفارتخانه كشورمان 

در لندن برافراشته است.
اسالمي در پاسخ به سوال ديگري درباره امكان از سرگيري 
روابط ايران و انگليس اظهار كرد: در صورتي كه به حق حاكميت 
ــور احترام گذاشته شود و منافع ملي ايران تامين شود، ايران  كش
ــورها رابطه برقرار كند.همچنين رامين  ــت با همه كش آماده اس
مهمان پرست، سخنگوي وزارت خارجه كشورمان كه در مراسم 
ــفارت ايران در لندن در فرودگاه مهر آباد  ــتقبال از كاركنان س اس
ــي ايران و انگليس  ــده بود، با بيان اين كه رابطه سياس حاضر ش
ــده است، گفت: پس از مصوبه مجلس شوراي اسالمي  قطع نش
ــاس  ــور احس مبني بر كاهش روابط با انگليس، مقامات اين كش
ــعي كردند اين مصوبه  تحقير كردند و با يك حالت عجوالنه س

مجلس را تحت تاثير قرار دهند.
ــتيار ويژه وزير خارجه ايران تصريح كرد: انگليس تاوان  دس
رفتار نامناسب 100 سال اخير خود با ملت ايران را پس مي دهد.

ــي جلوه دهند؛  ــد ايران را تهديد اصل ــت: مي خواهن وي گف

ــي و بي ثباتي و متهم  ــل ناامن ــان دهند ما عام ــد نش مي خواهن
ــتيم و گزارش مديركل آژانس را  ــتي هس فعاليت هاي تروريس
طوري با فشار تنظيم كردند كه از فعاليت هاي ايران ابراز نگراني 
ــي  ــود و همه اين كارها براي دامن زدن به پروژه ايران هراس ش
ــاله هم موضوع و مشكالت خودشان را  ــت تا شايد با اين مس اس
ــرار دهند و هم بتوانند بين ما  ــعاع ق از تحوالت منطقه تحت الش
ــورهاي ديگر در منطقه خاورميانه اختالف ايجاد كنند كه  و كش

اين يك توطئه است.
  اتهام سفير انگليس در تهران به دولت ايران

از سوي ديگر سفير انگليس در تهران نيز كه روز چهارشنبه 
گذشته تهران را همراه ساير ديپلمات هاي كشورش ترك كرد، 
ــورش، در بازگويي ورود دانشجويان به  ــت به كش پس از بازگش
ــورش،  اتهاماتي را متوجه دولت و همچنين برخي  ــفارت كش س
ــس و عالءالدين  ــه علي الريجاني رئيس مجل ــات از جمل مقام

بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس كرد. 
دامينيك چيلكات ادعا كرد: اشخاصي مانند علي الريجاني و 

عالءالدين بروجردي متمايل بودند فضا پرتنش بشود.
به گزارش ايسنا،  وي با بيان اين كه «بيم داشته است مانند 
ــط اين  ــال 1979 در ايران توس ديپلمات هاي آمريكايي در س
ــود» ، مدعي شد: اعتراض عليه سفارت  افراد گروگان گرفته ش
ــفارت  ــين در مقابل س انگليس در تهران با تظاهرات هاي پيش

متفاوت بود.

قطعنامه پيشنهادي جمهوري اسالمي ايران درباره اجراي 
تعهدات كشورهاي عضو پيمان منع گسترش سالح هاي اتمي 
ــالح اتمي، در مجمع  ــازي خاورميانه از س با محوريت عاري س

عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد.
ــن قطعنامه در  ــد مركزي خبر، تصويب اي ــه گزارش واح ب
ــازمان ملل متحد  ــصت و ششم مجمع عمومي س نشست ش
ــدات دولت هاي عضو پيمان عدم  ــاره پيگيري اجراي تعه درب
ــته اي (ان پي تي) كه جمعه گذشته ــالح هاي هس ــاعه س  اش

 برگزار شد، صورت گرفت.
ــد و آمريكا،  ــه راي مثبت دادن ــور به اين قطعنام 118كش
ــور غربي  ــتي و چند كش ــس، رژيم صهيونيس ــه، انگلي فرانس
ــتي و نيز  ــم صهيونيس ــود از رژي ــت دائمي خ ــگاه حماي ــا ن ب
ــالمي ايران  ــع جمهوري اس ــري از ثبت موض ــراي جلوگي  ب
ــالح هاي اتمي، به اين  ــازي خاورميانه از س ــي بر عاري س مبن
قطعنامه راي منفي و 6 كشور به آن راي ممتنع دادند.قطعنامه 
پيشنهادي جمهوري اسالمي ايران از كشورهاي داراي سالح 
هسته اي مي خواهد اقدامات الزم را براي انهدام كامل زرادخانه 
تسليحات اتمي خود بر اساس اصول شفافيت، برگشت ناپذيري 

و نظارت بين المللي سرعت دهند.
ــرورت ارائه تضمين هاي  ــن قطعنامه همچنين بر ض در اي
ــورهاي غيرهسته اي مبني بر عدم به كارگيري  امنيتي به كش
ــد آنها تاكيد ــته اي بر ض ــالح هس ــتفاده از س ــا تهديد به اس  ي

 شده است.

ــورمان بر اجراي  ــنهادي كش ــي از قطعنامه پيش در بخش
ــاعه در سال 1995  قطعنامه كنفرانس اعضاي پيمان عدم اش
ــالح اتمي تاكيد  ــاره ايجاد خاورميانه عاري از س ــالدي درب مي
شده است.قطعنامه سال 1995، پيوستن رژيم صهيونيستي به 
معاهده عدم اشاعه سالح هاي اتمي و نظارت آژانس بين المللي 
ــتار  ــته اي اين رژيم خواس ــات هس ــرژي اتمي را بر تاسيس  ان

شده است.
كميته خلع سالح و امنيت بين المللي مجمع عمومي سازمان 
ملل در هفته هاي اخير مباحث خلع سالح هسته اي را در اجالس 
ــال نماينده  ــتور كار دارد.در همين ح ــم در دس ــصت و شش ش
ــازمان ملل متحد گفت: قطعنامه پيشنهادي  كشورمان نزد س
ــالمي ايران درباره ان پي تي و خاورميانه عاري از  جمهوري اس
سالح اتمي با موافقان بيشتري نسبت به بازنگري 2 سال پيش 

تصويب شد.
محمد خزاعي پس از تصويب قطعنامه پيشنهادي جمهوري 
ــالمي ايران افزود: طبق مباني عقيدتي و قانوني جمهوري  اس
اسالمي ايران و فتواي صريح رهبر معظم انقالب كه هر گونه 
ــالح هاي كشتار جمعي و بويژه  ــت و استفاده از س توليد، انباش
اتمي را ممنوع و حرام مي دانند، ايران از 8 سال قبل، قطعنامه اي 
ــت كه هر دو سال  ــنهاد كرده اس ــازمان ملل متحد پيش را به س
ــود.وي تصريح كرد:  ــته مي ش يك بار، بازبيني و به راي گذاش
پيگيري اجراي كامل تعهدات كشورهاي عضو ان پي تي و الزام 
كشورهايي كه عضو اين پيمان نيستند، خواست ديگر جمهوري 

اسالمي ايران در اين قطعنامه مصوب بود.
 تشكيل شبكه حمايت از قربانيان سالح هاي شيميايي

ــانزدهمين كنفرانس ساالنه اعضاي سازمان  همچنين ش
ــد، در  ــيميايي كه در الهه هلند برگزار ش ــالح هاي ش منع س
ــنهاد جمهوري اسالمي ايران را  ــت خود پيش آخرين روز نشس
براي تشكيل «شبكه بين المللي حمايت از قربانيان سالح هاي 

شيميايي» با اجماع تصويب كرد.
ــفير و نماينده دائم  ــه گزارش ايرنا، كاظم غريب آبادي، س ب
ــالح هاي شيميايي در اظهاراتي  كشورمان در سازمان منع س
ضمن قدرداني از دبيرخانه فني و مديركل سازمان و هيات هاي 
ــنهاد كشورمان، اين  حاضر در كنفرانس به خاطر تصويب پيش
ــيون منع  ــال از پيدايش كنوانس ــت 15 س اقدام را پس ازگذش
سالح هاي شيميايي، گامي مهم براي ابراز همدردي با قربانيان 
سالح هاي شيميايي برشمرد.وي ابراز اميدواري كرد اقدامات 
ــتري براي رسيدگي به وضعيت قربانيان از سوي سازمان  بيش

مورد توجه و پيگيري قرار گيرد.
ــورمان  ــادي افزود: با تالش هيات نمايندگي كش غريب آب
ــازمان منع سالح هاي شيميايي در مهر سال گذشته نيز  نزد س
ــازمان مصوب كرد كه مديركل سازمان هر  شوراي اجرايي س
سال پيام همدردي با قربانيان سردشت و در محكوميت كاربرد 
ــيميايي صادر كند و اولين پيام نيز در 7 تير سال  ــالح هاي ش س
جاري با برگزاري مراسمي با حضور مديركل سازمان و سفراي 

مختلف قرائت شد.

تصويب قطعنامه پيشنهادي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل
 قطعنامه مذكور   از كشور هاي داراي سالح هسته اي مي خواهد به اقدامات الزم براي انهدام كامل زرادخانه تسليحات اتمي خود سرعت دهند

رئيس جمهور:  نظام مالياتي و بانكي با همراهي مجلس متحول مي شود

حضور هيات ايراني به رياست 
صالحي در كنفرانس بن دوم 

ــالمي ايران در آلمان از حضور هيات  سفير جمهوري اس
ــت وزير امور خارجه در كنفرانس بن دوم خبر  ايراني به رياس
ــت اوضاع افغانستان را پس از خروج نيروهاي  داد كه قرار اس

خارجي بررسي كند.
ــارس، اظهار كرد:  ــار در گفت وگو با ف ــيخ عط عليرضا ش
وزير امور خارجه ايران در رأس هياتي 10 نفره امروز با هدف 

حضور در كنفرانس بن دوم وارد شهر بن مي شود.
ــيخ عطار شرط حضور هيات ايراني در اين   پيش از اين ش
ــالمي در  ــدن نظرات جمهوري اس كنفرانس را گنجانده ش

پيش نويس اين كنفرانس بيان كرده بود. 
ــت كه  ــه هيچ عنوان مايل نيس ــه وي، تهران ب ــه گفت  ب
ــم و نظرات تحميلي از خارج منطقه، در اين كنفرانس  مفاهي

مطرح شود.
ــور نمايندگان  ــت فردا با حض ــس بن دوم قرار اس كنفران
ــور و 17 سازمان بين المللي كه 60 وزير امور  بيش از 88 كش
ــت رئيس جمهور  خارجه در تركيب آن حضور دارند، به رياس

افغانستان برگزار شود.
ــتان روز گذشته در بدو   حامد كرزاي رئيس جمهور افغانس
ورود به آلمان در جمع خبرنگاران هدف از تشكيل كنفرانس 
بن دوم را بررسي شرايط افغانستان بعد از سال 2014  و خروج 

نظاميان خارجي از اين كشور اعالم كرد. 
 كرزاي افزود: در اين اجالس چگونگي كمك هاي جامعه 

جهاني بعد از سال 2014 به افغانستان بررسي خواهد شد.

درخواست بسيج 312 دانشگاه 
براي بازپس گيري باغ قلهك

ــيج دانشجويي 312 دانشگاه كشور با صدور بيانيه اي  بس
ــتند با هماهنگي دستگاه  ــورمان خواس از وزارت خارجه كش
ــبت به بازپس گيري باغ قلهك و  ــرع وقت نس قضايي در اس
ــاختمان النه جاسوسي از چنگال انگليسي ها اقدام عاجل  س

كند.
به گزارش فارس در بخشي از اين بيانيه آمده است: لندن 
ــمندان هسته اي  ــور در ترور دانش بايد در مورد نقش اين كش
ــهرياري به ملت ما توضيح دهد  ــهيد ش ــورمان چون ش كش
ــود را در مورد علت  ــتان بايد حاكمان خ ــت آزاده انگلس و مل
نوكري تمام عيار براي آمريكا و صهيونيست ها مورد پرسش 

جدي قرار دهند.
ــگاه در ادامه  ــجويي اين 312 دانش ــيج دانش اعضاي بس
ــال اخير بارها در  ــد: گرچه كه در چند س ــه خود آورده ان بياني
ــي  ــمان در اطراف النه جاسوس تجمع هاي متعدد خودجوش
ــانده بوديم،  ــه گوش آنان رس ــام ملت ايران را ب ــا پي بريتاني
ــوي لندن و بويژه  ــته از س اما ادامه روندهاي نامطلوب گذش
ــورمان  تالش هاي روباه پير براي تحريم بانك مركزي كش
ــي مدتمان. مصوبه اخير  ــرانجام پاياني بود بر صبر طوالن س
مجلس شوراي اسالمي در مورد كاهش سطح روابط با لندن 
ــه كف مطالبات ملت بود؛ اما خود همين مصوبه گواهي  گرچ

است بر ناخشنودي مردم ما از اقدام هاي خصمانه لندن.

ــگان در  ــاركت هم ــا تاكيد بر اهميت مش ــور ب رئيس جمه
ــور گفت: اداره يك كشور فقط برعهده يك  ــاختن كش اداره و س
ــاركت  ــور مش ــت، همه بايد كمك كنند و در اداره كش ــوه نيس  ق

داشته باشند. 
ــه گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد ديروز در همايش تبيين  ب
طرح تحول نظام مالياتي با بيان اين كه اين طور نيست كه برخي 
ارباب باشند و فقط دستور بدهند، افزود: جامعه اي موفق است كه 

آحاد آن در همه كارها مشاركت فعال داشته باشند .
ــاره به اين كه بخش مهمي از اطالعات و  رئيس جمهور با اش
ــناد مورد نياز براي اخذ ماليات در مراكز ثبت اسناد وجود دارد و  اس
قابل دسترسي است، اظهار كرد: ثروتي كه در ثبت اسناد و امالك 
ــود  ــاير معامالت جابه جا مي ش ــق معامالت امالك يا س از طري
ــايد ساالنه بيش  ــت. ش ــور نيس كمتر از بازار و مبادله كاال در كش
ــود كه اين معامالت  ــور انجام مي ش از يك ميليون معامله در كش
ــود.وي با  ــازي و ماليات مربوط به آنها پرداخت ش ــد شفاف س باي
ــس در زمينه هاي مختلف با دولت  ــد بر همكاري خوب مجل تاكي
ــبختانه مجلس  ــزود: در خصوص اصالح قانون گمرك خوش اف
خوب همراهي كرد و ان شااهللا در زمينه اصالحات مربوط به قانون 
تحول نظام مالياتي و اصالح نظام بانكي هم مجلس همراهي كند 

تا بتوانيم سر فصل هاي مربوط به اين طرح ها را عملياتي كنيم.
 پرداخت ماليات، جلوه مشاركت در اداره كشور

وي پرداخت ماليات را باالترين جلوه مشاركت در اداره اقتصاد 
ــور دانست و افزود: اهميت پرداخت ماليات و مشاركت در اين  كش
زمينه، درست همانند اهميت مشاركت و تالش همه افراد جامعه 

براي ساختن كشور است.
ــال در امر  ــتگاه هاي دولتي فع ــور خطاب به دس رئيس جمه

ــي را خيلي جدي بگيريد،  ــات گفت: طرح تحول نظام ماليات مالي
ــم و متناقضي نبايد  ــد و هيچ اليه مبه ــفاف باش همه چيز بايد ش
ــد.احمدي نژاد تاكيد كرد  ــته باش در روند نظام مالياتي وجود داش
ــه اي طراحي و  ــت ماليات بايد به گون ــد دريافت و پرداخ ــه رون ك
ــوي مردم  ــد و انجام آن از س ــود كه پيچيده نباش  برنامه ريزي ش

به سادگي قابل انجام و قابل محاسبه باشد.
ــان كرد در محاسبات ماليات بايد  رئيس قوه مجريه خاطرنش
ــه اي كسي  ــود و مبادا در گوش ــود تا عدالت رعايت ش مراقبت ش
ــود، ارقام هنگفت را  ــه رقم ناچيزي نصيب او ش ــه خاطر اين ك ب
ــخنان خود  ــور در بخش ديگري از س ــا كند.رئيس جمه جابه ج
ــاختاري در  ــت: دولت هفت طرح بزرگ را براي اصالحات س گف
ــور دنبال مي كند كه يكي از مهم ترين آنها طرح تحول نظام  كش

مالياتي است.

ــاره به اين كه برخي اين سوال را مطرح مي كنند كه  وي با اش
ــات بدهيم، تصريح  ــتن درآمد نفتي مالي ــرا ما بايد با وجود داش چ
كرد: يكي از مشكالت اصلي ما اين است كه برخي فكر مي كنند 
ــعي  ــت و به روش هاي مختلف س ــت ماليات پول زور اس پرداخ

مي كنند از زير بار پرداخت ماليات فرار كنند.
 وي يادآور شد: ممكن است در ذهن بعضي ها اين تصور وجود 
داشته باشد كه ما نفت داريم و به جاي پرداخت ماليات بايد از پول 
ــگي  نفت خرج كرد؛ اما آيا نفت يك منبع و ثروت پايدار و هميش
ــل  ــت؟ آيا ما اجازه داريم كه تمام دارايي ها و منابع را براي نس اس
امروز خرج كنيم و به فكر نسل هاي آينده نباشيم؟احمدي نژاد در 
ادامه سخنانش، ماليات را به معناي حق مشاركت افراد در ساختن 
ــت و گفت كه همه افراد بايد با توجه به ميزان  ــور دانس و اداره كش

درآمد خود اين حق مشاركت را بپردازند.

از اصول كوتاه نمي آييم
ــور همچنين در ديدار جمعي از علما و روحانيون با  رئيس جمه
ــد بر اين كه دولت با همه توان و تا آخر روي اصول و ارزش ها  تاكي
ايستاده است، گفت: اگر همه دنيا هم عليه ما بسيج شوند، ذره اي 

از خط نوراني انقالب و واليت كوتاه نخواهيم آمد. 
ــت كه براي  ــتين واليت اس ــي طرفدار راس ــزود: كس وي اف
ــر از پا نشناسد و تمام وجود خود را صرف  اعتالي جامعه واليي س
ــالم  ــت و آباداني جامعه كند.رئيس جمهور با بيان اين كه اس خدم
منطبق بر فطرت انساني است، اظهار كرد: اگر توده هاي مردم در 
مقابل دعوت به اسالم ناب قرار بگيرند، بدون هيچ مقاومتي آن را 
ــا تمام وجود خواهند پذيرفت؛ همچنان كه ملت ايران زماني كه  ب

با حقيقت اسالم مواجه شد، آن را پذيرفت.
ــق و  ــين (ع) درس عش ــور افزود: درس امام حس رئيس جمه
ــق توحيد هم پايدار نخواهد ماند، بنابر  ــت و بدون عش محبت اس
اين بايد روح پيام و دعوت ما نيز بر اساس عشق و محبت و عدالت 
ــظ قدرت و تثبيت  ــي به دنبال حف ــد و اگر خداي ناكرده كس باش
ــد بايد بداند كه اين موضوع پايدار نخواهد ماند. ــيطره خود باش س
احمدي نژاد با بيان اين كه پيروي از واليت معيار دارد و كسي با ادعا 
ــرو واليت جلوه دهد، گفت: واليت به معناي  ــد خود را پي نمي توان
عشق و عدالت است و رابطه واليت با مردم رابطه عاشقانه است. 
 هر كس كه يار و پشتيبان واليت باشد همچنان كه اميرالمومنين 
علي (ع) توصيه كرده اند بايد در اين مسير با ورع و اجتهاد قرار بگيرد 
ــته هاي نفساني، خودخواهي، عصبيت ها، زياده خواهي  و از خواس
و قدرت طلبي به دور شود.رئيس جمهور افزود: ورع و اجتهاد يعني 
اين كه انسان نسبت به مشكالت مردم و جامعه و رفع فقر، فاصله 

طبقاتي، بي عدالتي و ضعف ها، دلسوزي داشته و تالش كند.

ديپلمات هاي ايراني مقيم لندن بامداد ديروز وارد تهران شده و مورد استقبال جمعي از دانشجويان و مقامات وزارت خارجه قرار گرفتند/ عكس:جام جم

 مراسم عزاداري
  اباعبداهللا الحسين(ع)

  در حضور رهبر انقالب
ــم عزاداري حضرت اباعبداهللا الحسين (ع)  و ياران  مراس
باوفايش با حضور قشرهاي مختلف مردم و مسووالن، شب 
گذشته پس از نماز مغرب و عشا در حضور رهبر معظم انقالب 
ــد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر  ــالمي برگزار ش اس
مقام معظم رهبري اين مراسم سوگواري تا پنجشنبه 17 آذر 

(12 محرم)  ادامه خواهد داشت.

دولت 7 طرح بزرگ براي اصالحات ساختاري در كشور دنبال مي كند كه يكي از مهم ترين آنها طرح تحول نظام مالياتي است


