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پاسخ ايران به درخواست مضحك اوباما

ورود دالل ها به 
تمرين پرسپوليس ممنوع شد

صدور 
شناسنامه

 فني ساختمان 
همچنان 
در تعليق

ماراتن فيلم هاي تلويزيوني
در جشنواره جام جم

پوران محمدي/ گروه جامعه

3000 هكتار بافت فرسوده در پايتخت، ساخت 
ــت، افزايش حوادث  ــازهاي ناايمن و بي كيفي و س
ــهروند طي  ــرگ ده ها ش ــاختمان و م ــزش س ري
ــاختمان هاي نوساز  ــال هاي اخير، عمر كوتاه س س
ــوه زلزله مهيب  ــت خطر بالق ــا از باب و... نگراني ه
تهران كه سال هاست بر سر اين شهر و ساكنان آن 

سايه انداخته است را دوچندان كرده است.
ــنامه فني  ــدور شناس ــرايطي ص ــن ش در چني
ــاختمان ها و بخصوص  ــام س ــاختمان براي تم س
ــازهاي باالي 3000 متر در پايتخت  ــاخت و س س
ــاده 33 قانون نظام  ــرار بود با اجراي مجدد م كه ق
ــه اي يك  ــان  پس از وقف ــداي آب ــي از ابت مهندس
ــود با ادامه اختالف نظرها  ــاله به اجرا گذاشته ش س
ــي و شهرداري تهران  ــازمان نظام مهندس ميان س

همچنان در حالت تعليق قرار دارد.
در حالي كه شهرداري تهران براي جلوگيري از 
وقوع تخلفات توسط برخي مهندسان ناظر در روند 
ــنامه فني از سوي  ــازها به تاييد شناس ــاخت و س س
ــي تاكيد دارد، اما مسووالن  ــازمان نظام مهندس س
ــازمان حاضر نيستند زيربار چنين مسووليتي  اين س
ــووليت به  ــد چرا كه معتقدند پذيرفتن اين مس برون
ــوال  ــان ناظر و زيرس نوعي دخالت در كار مهندس

بردن عملكرد آنها است نه نظارت بر آنان.
ــازمان نظام مهندسي تاكيد دارند  مسووالن س
ــن اجراي قوانين  ــوول حس ــازمان فقط مس اين س
است و نمي تواند به صورت مستقيم در فعاليت هاي 

مهندسان ناظر دخالت كند.
 10 سال انتظار براي يك مصوبه

ــه منظور  ــال 74) بود كه ب ــال پيش (س 16 س
ارتقاي كيفيت ساخت و سازها قانون ماده 33 نظام 
ــي در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به  مهندس
 دنبال آن موضوع صدور شناسنامه فني ساختمان با 

جديت در دستور كار شوراي شهر قرار گرفت.
ــيد تا اين كار به زمين مانده  ــال طول كش 10 س
ــهر با هماهنگي  ــوراي ش ــرانجام در دور دوم ش س
ــكن به تفاهم نامه 4 جانبهاي منجر شد  وزارت مس

كه براساس آن قرار شد
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لوكا منتظر پاسخ قرمزهاست؛ مذاكره با دنيزلي ادامه دارد
رضا پورعالي/ گروه ورزش

ــانه اي كردن  ــا رس ــا ب ــه برخي ه ــرايطي ك در ش
ــرمربيگري  ــاي دروغين از گزينه هاي س مصاحبه ه
ــمگيري را از بابت  ــپوليس، قصد دارند سود چش پرس
ــرمربي بعدي قرمزها به جيب بزنند، محمد  قرارداد س
ــل  ــور دالالن در مح ــدم حض ــن ق ــان در اولي روياني
ــايد بتواند بستر  ــپوليس را ممنوع كرد تا ش تمرين پرس
مناسب تري را براي تصميم گيري در اين مورد فراهم 

كند.
ــايت ها و روزنامه ها شرط  ديروز تيتر اول برخي س
ــراي حضور در  ــود كه مصطفي دنيزلي ب ــروطي ب و ش
پرسپوليس تعيين كرده بود؛ اين كه اختيار تام مي خواهم 
ــته باشد!مطالبي كه  و پروين نبايد دخالتي در كارم داش
ــوي خود دنيزلي تكذيب شد. اين مربي  خيلي زود از س
ــا در آنكارا  ــه كه با خبرنگار ايرن ــناس اهل تركي سرش
ــه صحبت هايي كه از  ــرد با بيان اين ك صحبت مي ك
ــده است،  ــته ش طرف او عليه علي پروين گفته و نوش
ــده من با  ــت ندارد، عنوان كرد: «اين كه گفته ش صح
ــپوليس مخالفم به  ــگاه پرس حضور علي پروين در باش
ــت  ــچ وجه صحت ندارد، چرا كه من پروين را دوس هي
دارم و زماني كه در ايران بودم ارتباط بسيار خوبي با او 
ــاني اين سخنان را از طرف  ــتم و نمي دانم چه كس داش

من مطرح كرده اند.»
ــاره به اين كه اخيرا دو بار با مسووالن  دنيزلي با اش
ــپوليس گفت وگو كرده و اين امكان وجود دارد در  پرس
چند روز آينده نيز با آنها مالقات كند، با اشاره به بيماري 

پدر همسرش گفت: «اين مساله موجب شده است كه 
اكنون نتوانم در فكر فعاليت در خارج از تركيه باشم.»

ــارس هم مصاحبه اي از  ــته خبرگزاري ف روز گذش
ــان  ــچ را روي خروجي خود قرار داد كه نش لوكابوناچي
مي داد هنوز اين مربي از چرخه گزينه هاي پرسپوليس 
ــاره به  ــروات با اش ــت. اين مربي ك ــده اس ــارج نش خ
ــت: «2 روز با اين  ــي ها گف ــش با پرسپوليس مذاكرات
ــكر مي كنم كه  ــگاه مذاكره كردم و از رويانيان تش باش
مرا به عنوان يكي از گزينه هاي مربيگري پرسپوليس 
ــت هايم را گفتم و  ــرايط و درخواس ــرد. ش ــاب ك انتخ
ــگاه نيز خواسته هايش را مطرح كرد. هدفم هم از  باش
مذاكره با پرسپوليس اين بود كه مي خواستم ثابت كنم 
پرسپوليس با همين شرايط و با همين پتانسيل قابليت 

حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا را دارد.»

وضعيت مبهم 4 پرسپوليسي
ــي در كادر فني  ــان بالتكليف ــي كه همچن در حال
ــگاه هم  ــكي باش ــپوليس موج مي زند، كادر پزش پرس

اخبار خوشي از اردوي اين تيم ندارد.
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نخستين جشنواره تلويزيوني جام جم قرار است 
ــناخت استعدادها و ارتقاي آثار تلويزيوني  با هدف ش
ــتند، تله فيلم و پويانمايي در دي ماه  در 3 بخش مس

امسال برگزار شود. 
ــت  ــنواره از آن جهت مهم اس برگزاري اين جش
ــخص  ــه تلويزيون تالش كرده در چند حوزه مش ك
جشنواره اي مستقل برگزار كند. خصوصا كه امسال 
ــش ويدئويي اش را كه  ــنواره فيلم فجر نيز بخ جش
ــامل فيلم هاي تلويزيوني بود، حذف كرده  بيشتر ش
ــي هم در آن  ــتند پويانماي ــت و بخش هاي مس اس

چندان نمودي ندارد. 
حسين مرادي زاده از انيميشن سازان فعال كشور 

درباره تاثير برگزاري جشنواره تلويزيوني جام جم بر 
توليد اين گونه آثار گفت: با توسعه انيميشن تلويزيوني 
ــنواره اي  ــران از دهه هفتاد تاكنون كمبود جش در اي
ــن اختصاص  كه به توليدات آثار تلويزيوني انيميش
پيدا كند، ديده مي شد در جشنواره هايي كه در ايران 
ــنواره پويانمايي كانون و  برگزار مي شود مانند جش
جشنواره اصفهان، بخش تلويزيوني در حاشيه قرار 
ــن «افسانه  مي گرفت. كارگردان مجموعه انيميش
ــت هاي  ــرد: به دليل سياس ــاردوش» تصريح ك م
ــنواره و آيين نامه اين جشنواره ها اولويت با آثار  جش

كوتاه و هنري بود 
ادامه در صفحه 3

ــا از مقامات جمهوري  ــت باراك اوبام درخواس
ــري هواپيماي  ــراي بازپس گي ــالمي ايران ب اس
ــلح  ــط نيروهاي مس ــكا كه توس ــي آمري جاسوس
ــانده شده  است، با  ــورمان در ايران به زمين نش كش

واكنش قاطعانه مسووالن كشورمان همراه شد.
ــب در  ــنبه ش ــوري آمريكا دوش رئيس جمه
ــوري المالكي،  ــترك با ن ــس خبري مش كنفران
نخست وزير عراق باالخره ناچار شد اعتراف كند 
ــي  ــالمي ايران هواپيماي جاسوس جمهوري اس
ــكا را در اختيار دارد تا  ــرفته RQ-170 آمري پيش
اولين مقام عالي رتبه آمريكايي باشد كه از انتشار 
خبر سرنگوني اين هواپيما در ايران در اوايل هفته 
ــته، اين خبر را تاييد مي كند و به اين ترتيب  گذش
ــورمان به  ــه تجاوز به حريم هوايي كش آمريكا ب

صورت رسمي اعتراف كرد.
او در اظهاراتي مضحك گفت: كشورش منتظر 
ــي آمريكا توسط ايران  است تا هواپيماي جاسوس
ــود يا واكنش جمهوري اسالمي ايران  پس داده ش
ــبت به اين درخواست مشاهده كند و ساعاتي  را نس
ــاله، توانست اين واكنش ها را  بعد از اعالم اين مس

به شكلي واضح ببيند.
يكي از اولين واكنش ها به اين درخواست اوباما، 
ــط وزير دفاع كشورمان صورت گرفت. سردار  توس
ــتيباني نيروهاي  ــدي، وزير دفاع و پش ــد وحي احم
مسلح كشورمان، اين هواپيما را مايملك جمهوري 
ــت و تاكيد كرد كه اين تهران  اسالمي ايران دانس
ــن خصوص چه  ــم مي گيرد در اي ــت كه تصمي اس

اقداماتي انجام دهد.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان نيز در 
نشست خبري ديروز خود، درخواست اوباما را نوعي 

فرار به جلو خواند.
ــت رئيس جمهور  ــش به درخواس وي در واكن
ــي  ــدن پرنده جاسوس ــه بازگردان ــكا در زمين آمري
ــاي عذرخواهي  ــاالت متحده گفت: اوباما به ج اي
رسمي و پذيرش تخلف و جرم مرتكب شده، چنين 
ــته اي را عنوان كرده و سياست فرار به جلو را  خواس

در پيش گرفته است.
ــت افزود: به نظر مي آيد آقاي  رامين مهمانپرس
اوباما فراموش كرده است كه اين هواپيما به حريم 
ــاوز كرده و  ــالمي ايران تج ــي جمهوري اس هواي

مشغول عمليات جاسوسي بوده است.
وي تاكيد كرد: با اين اقدام، مقررات بين المللي 

ــورمان دخالت  ــور داخلي كش ــده و در ام نقض ش
ــت افزود: اين اقدام  صورت گرفته است.مهمانپرس
ــورمان  ــكا در نقض حريم هوايي كش ــت آمري دول
اقدامي است كه مي تواند صلح و امنيت بين المللي 
ــد تبعات و  ــدازد و آمريكايي ها باي ــر بين ــه خط را ب
ــي ايران را  ــاوز به حريم هواي ــووليت هاي تج مس

بپذيرند.
 بروجردي: قطعا استردادي وجود ندارد

ــوراي اسالمي نيز ديروز  نمايندگان مجلس ش
ضمن صدور بيانيه اي در حمايت از نيروهاي مسلح 
ــي بدون  ــكار هواپيماي جاسوس ــورمان در ش كش
ــين آمريكا، در گفت وگوهاي جداگانه اي به  سرنش

درخواست اخير اوباما واكنش نشان دادند.
ادامه در صفحه 2

سخنگوي وزارت امور خارجه: آمريكا با هدف جاسوسي به خاك ايران تجاوز كرده و بايد عذرخواهي كند

گفت وگو
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همراه با 
منصور انوري،
 اولين برگزيده 
جايزه ادبي  
جالل آل احمد

جاده اي كه از جنگ 
مي گذرد

«جنبش تسخير»
 بنادر آمريكا را به تعطيلي كشاند
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احسان اوغلو: ادعاهاي غرب در مورد 
برنامه هسته اي ايران، بي مدرك است

ــازمان همكاري  ــان اوغلو، دبيركل س ــن احس اكمل الدي
ــالم كرد  ــه صراحت اع ــخناني ب ــالمي(O.I.C)  در س اس
ــورهاي غربي هيچ مدركي براي اثبات ادعاي خود مبني  كش
بر اين  كه ايران به دنبال ساخت تسليحات اتمي است در دست 
ندارند. به گزارش مهر،  وي كه در دوحه سخن مي گفت، ضمن 
اعالم مخالفت با اقدام نظامي عليه ايران گفت: حتي گزارش 
ــان نمي دهد كه  ــر آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز نش اخي

ايران در پي ساخت تسليحات اتمي است.

شكايت وكيل مشايي از داوود احمدي نژاد
ــفنديار رحيم مشايي  ــيني وكيل اس ــيدعلي اصغر حس س
ــار متني به اظهارات داوود  ــس دفتر رئيس جمهور، با انتش رئي
احمدي نژاد درباره سوابق و ديدگاه هاي موكلش واكنش نشان 
ــخنان داوود  ــاره به س داد. به گزارش فارس، در اين متن با اش
احمدي نژاد كه در تاريخ 19 آذر ماه جاري توسط اين خبرگزاري 
ــده، اظهارات برادر رئيس جمهوري و بازرس ويژه  ــر ش منتش
اسبق وي مصداق بارز «افترا و نشر اكاذيب» دانسته شده است. 
وكيل مشايي اعالم كرد: اظهارات آقاي داوود احمدي نژاد عليه 
موكل اينجانب، از جمله برخورداري از سابقه نفاق و اباحيگري 
ــه، تعظيم در برابر  ــرال بودن، عضويت در انجمن حجتي و ليب
آمريكا و رژيم صهيونيستي، عدم اعتقاد و التزام به واليت فقيه، 
ــاخته  ادعاي ارتباط با امام زمان (عج) و...، اكاذيب و اباطيلي س
ــيني افزود: اين  ــت. حس و پرداخته ذهن وي و همفكران اوس
ــر اكاذيب به  اظهارات مصداق بارز عناوين مجرمانه افترا و نش
ــويش اذهان عمومي موضوع مواد 697 و 698 قانون  قصد تش
ــلما در اسرع وقت  ــالمي محسوب مي شود و مس مجازات اس
نسبت به طرح شكايت كيفري عليه ايشان اقدام خواهد شد. 

   روحاني: تركيه در موضوع سوريه
 پايش را فراتر از حد خود گذاشته است

ــخيص  ــتراتژيك مجمع تش ــس مركز تحقيقات اس رئي
مصلحت نظام  گفت: تركيه درباره سوريه و حمايت از مخالفان 
ــوري پايش را از حد خودش فراتر گذاشته است.  به گزارش  س
مهر، روحاني با بيان اين كه خيزش هاي مردمي صورت گرفته 
شباهت زيادي با انقالب اسالمي دارد، افزود: انقالب اسالمي 
ــوي مردم  ــران كامال مردمي بود و تحوالت منطقه نيز از س اي
ــت. روحاني با بيان اين كه برخي مي خواهند  ــكل گرفته اس ش
ــي را تركيه معرفي  ــاي مردم ــوي خيزش ها و انقالب ه الگ
ــوري است كه ارتباط خوب و نزديكي  كنند، گفت: تركيه كش
ــور بر عليه  ــرائيل دارد و برخي اقدامات حاكمان اين كش با اس
ــتر يك حركت نمادين است و الگوي اين مردم  ــرائيل بيش اس
ــت و نه تركيه بلكه آنها الگوي خاص  ــورهاي غربي اس نه كش

خودشان را كه مبتني بر اسالم است، دنبال مي كنند.

سايه خبر كمي از سياست
تشكر آيت اهللا يزدي از رهبر انقالب

ــس خبرگان  ــه مجل ــس دبيرخان ــزدي، رئي ــت اهللا ي آي
ــاير  ــري با صدور پيامي از عنايت رهبر معظم انقالب و س رهب
ــكر  ــخصيت هاي مختلف نظام در دوران بيماري اش تش ش
ــژه از بذل عنايت و  ــت: بوي ــده اس كرد. در اين پيام تصريح ش
محبت رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقليد، اعضاي محترم 
ــين، اعضاي  ــاتيد جامعه مدرس مجلس خبرگان رهبري، اس
ــوراي عالي حوزه هاي علميه و مديريت  ــوراي نگهبان و ش ش
ــخصيت هاي  ــاي محترم 3 قوه و ديگر ش محترم حوزه، روس

مسوول سپاسگزارم./ فارس

صدور كيفرخواست براي 15 جاسوس 
آمريكا و رژيم صهيونيستي

ــتان تهران درباره سرنوشت جاسوساني كه براي آمريكا  دادس
ــرائيل فعاليت مي كردند، گفت: براي 15 نفر از متهمان، قرار  و اس
مجرميت صادر شده و كيفرخواست نيز از سوي نماينده دادستان در 
اين پرونده صادر شده است. عباس جعفري دولت آبادي در حاشيه 
مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 4 تهران در جمع 
خبرنگاران با اعالم اين مطلب افزود: اينها افرادي بودند كه اقدام به 

جاسوسي براي كشورهاي آمريكا و اسرائيل كرده بودند./ فارس

دفاع واليتي از عملكرد وزارت خارجه 
در قبال مساله انگليس

ــاور رهبر معظم انقالب در امور بين الملل درباره سياست  مش
ــورمان در برابر اقدامات انگليس  خارجي وزارت امورخارجه كش
ــت عزت مندانه نظام  ــان سياس ــت طبق هم گفت: اين سياس
جمهوري اسالمي ايران است.  علي اكبر واليتي ديروز در نشست 
خبري مجمع جهاني بيداري اسالمي گفت: موضع دولت ايران 
ــبت به انگليس روشن است و مردم ايران در حافظه تاريخي  نس
ــابقه خوبي از دولت لندن در ذهن ندارند.وي درخصوص  خود س
ــخص وزير خارجه نيز گفت: علي اكبر صالحي، اهل  عملكرد ش
ــوابق خود، فردي شايسته است.  ــت و با توجه به س كرنش نيس
ــط انگليس  ــاره به تحريم بانك مركزي ايران توس واليتي با اش
افزود: با اين اقدام، هيچ صدمه اي به اقتصاد ايران وارد نمي شود 
ــوايي بزرگ براي آنها در پي دارد.وي خاطرنشان  و تنها يك رس
ــتن يا نداشتن رابطه با انگليس براي ما نفعي ندارد جز  كرد: داش
ــترده تر، امكان توطئه هاي  ــه در صورت وجود روابط گس اين ك
ــود. وي تصريح  ــتر اين دولت عليه ملت ايران فراهم مي ش بيش
كرد: نه در ايران و نه در هيچ يك از كشورهاي اسالمي، ذهنيت 

مثبتي از رابطه با انگلستان وجود ندارد./  ايرنا

  اول دي ثبت نام داوطلبان خبرگان
ــور در اطالعيه شماره 4 خود اعالم كرد،  ستاد انتخابات كش
ــات مياندوره اي مجلس  ــركت در انتخاب ثبت نام از داوطلبان ش
ــتان هاي خراسان رضوي و كردستان از  خبرگان رهبري در اس
اول دي آغاز خواهد شد. انتخابات سومين مياندوره اي چهارمين 
ــان رضوي  ــتان هاي خراس دوره مجلس خبرگان رهبري در اس
ــال همزمان با انتخابات  ــتان، روز جمعه 12 اسفند امس و كردس
نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي برگزار خواهد شد. ثبت نام 

داوطلبان انتخابات مجلس نيز سوم دي  ماه آغاز مي شود./ ايرنا

پاسخ ايران به درخواست مضحك اوباما
 رئيس جمهور  آمريكا در سخنان خود به صورت رسمي  به عمليات جاسوسي شكست خورده در آسمان ايران اعتراف كرد

ادامه از صفحه اول
ــيون امنيت ملي  ــس كميس ــردي، رئي ــن بروج عالءالدي
ــتردادي وجود نخواهد  ــر اين كه قطعا اس ــورمان با تاكيد ب كش
ــل مطالبات ايران از آمريكا در  ــت، گفت: عذرخواهي، حداق داش
اين زمينه است و اين كشور بايد تمامي خسارت هاي مترتب در 
ــازي اين تجاوز  اين امر را پرداخت كند؛ چراكه ما براي خنثي س

انرژي و امكانات صرف كرده ايم.
ــت خارجي مجلس با  ــيون امنيت ملي و سياس رئيس كميس
بيان اين كه به حريم هوايي جمهوري اسالمي ايران تجاوز شده 
است، گفت: اين امر در عرف بين الملل، يك تخلف شناخته شده 
ــالمي ايران با  ــت كه جمهوري اس ــت؛ البته اين در حالي اس اس
تكيه بر توانمندي هاي ملي خود موفق شده با اين تجاوز هوايي 
ــي خود را به نمايش  ــكل برخورد كرده و اقتدار مل به بهترين ش

بگذارد.
 كوثري: درخواست اوباما بي ربط است

محمداسماعيل كوثري، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي 
ــت  ــت خارجي مجلس هم در اين زمينه گفت: درخواس و سياس
ــده بي ربط  ــخير ش رئيس جمهور آمريكا از ايران براي پهپاد تس
ــت؛ زيرا آنها عليه ما مرتكب جرم شده اند.وي در گفت وگو با  اس
ــي وارد فضاي  فارس با بيان اين كه اين هواپيما به قصد جاسوس
ايران شده است، تصريح كرد: اقدام آمريكايي ها در جاسوسي از 

ايران به هيچ وجه جايي براي درخواست آنها باقي نمي گذارد.
ــت كه ما عليه آمريكا اعالم جرم  وي گفت: اين در حالي اس

كرده ايم و پيگير آن هستيم.
 درخواست نمايندگان از مجامع بين المللي

ــر از نمايندگان  ــوي 186 نف ــه اي هم كه ديروز از س در بياني
ــفاف  ــتار موضعگيري ش ــد، نمايندگان خواس مجلس صادر ش
ــدام خطرناك  ــاره اين اق ــاي بين المللي درب ــع و نهاده مجام
ــت: نيروهاي  ــن بيانيه آمده اس ــي از اي ــدند.در بخش آمريكا ش
ــالمي ايران با به كار گيري فناوري بومي  ــلح جمهوري اس مس
ــك و ضد الكترونيك همه قدرت  ــن جنگ واقعي الكتروني در اي
تكنولوژي آمريكا را به سخره گرفتند و پيشرفته ترين هواپيماي 
بدون سرنشين فوق مدرن جاسوسي آمريكا به نام RQ-170 را 
ــته بود، در  ــي از مرزهاي هوايي ايران گذش كه براي امر جاسوس
ــرار دادند و اينك اين  ــراي طبس در اختيار و كنترل خود ق صح
ــتر در اختيار دارند، لذا آمريكا بداند  هواپيما را براي تحقيقات بيش
ــي، براي ارعاب  ملت ايران  با اين گونه حركات به قصد جاسوس

موفق نخواهد شد.
نمايندگان در ادامه اين بيانيه ضمن محكوم كردن اين اقدام 
ــت به خاطر حريم بين المللي همه  ــي آورده اند: الزم اس جاسوس
كشورها، سازمان ها و مجامع حقوقي مستقل بين المللي، شوراي 
ــازمان ملل  ــازمان ملل و رئيس س ــت و مجمع عمومي س امني
ــريع تر مورد بررسي قرار داده و موضع شفاف  موضوع را هر چه س

خود را نسبت به محكوميت اين اقدام خطرناك نشان دهد.
 ديك چني: بايد هواپيما را نابود مي كرديم

ــبت به  ــورمان نس ــا واكنش هاي مقامات كش ــان ب همزم
درخواست اوباما، ديك چني، معاون رئيس جمهور پيشين آمريكا 
ــتور يك حمله  ــد گفت كه باراك اوباما بايد دس ــي تن در اظهارات
هوايي را براي نابودي سريع هواپيماي بدون سرنشين آمريكايي 

كه در ايران به زمين نشانده شده است، مي داد.
ــنا، چني در گفت وگو با شبكه خبري سي .ان . به گزارش ايس
ــن بود كه بالفاصله  ــب در اين زمينه اي ــت: واكنش مناس ان گف
ــال آن مي رفتند و  ــن هواپيما دنب ــتن اي ــس از به زمين نشس پ
نابودش مي كردند.به گزارش خبرگزاري فرانسه، چني در ادامه 
اظهاراتش مدعي شد: مي توان اين كار را از هوا انجام داد. انجام 
ــت و به اين  ــريع ممكن اس اين كار از طريق يك حمله هوايي س
ــتند از گرفتن آن هواپيما نفعي ببرند.وي  ترتيب آنها نمي توانس
ــان پنتاگون 3 گزينه احتمالي را به باراك اوباما  افزود: كارشناس

ــت كه  ــته اس ــه را رد كرد اما از آنها خواس ارائه كردند و او هر س
ــن كاري نمي كنند.به گزارش  ــد و آنها چني ــا را برگردانن هواپيم
ــون وزير امور خارجه  ــزارى يونايتدپرس، هيالرى كلينت خبرگ
آمريكا نيز در اظهاراتى در ارتباط با پهپاد آمريكا كه توسط ايران 
ضبط شده است، گفت: واشنگتن طى درخواستى رسمى از ايران 
ــت تا هواپيماى بدون سرنشين جاسوسي  آمريكا را  خواسته اس
ــت  ــد.وى ضمن ابراز نااميدى از اين كه ايران درخواس بازگردان
ــى رود كه آنها در اين زمينه با  ــكا را بپذيرد، گفت: انتظار نم آمري

ما مصالحه كنند.
لئون پانتا، وزير دفاع آمريكا نيز درخواست آمريكا از ايران 
در خصوص بازگرداندن پهپاد به واشنگتن را تصميمى درست 
خواند اما تصريح كرد كه احتماًال ايران اين پهپاد را بازنخواهد 

گرداند.
ــد كرد: انتظار ندارم كه پهپاد به آمريكا تحويل داده  وى تأكي

شود، اما مطرح كردن اين درخواست حائز اهميت است.

 درخواست اوباما مضحك و خنده دار است
ــريه تحليلي «امريكن اسپكتيتور» هم نوشت: درخواست  نش
باراك اوباما از ايراني ها براي برگرداندن هواپيما مضحك و خنده دار 
است و احتماال اين سخن اوباما حسابي موجب خنده مقامات سپاه 
ــت. به گزارش فارس، اين نشريه در گزارشي به قلم  ــده اس ايران ش
«جان تابين» نوشت: ما اين مساله را مي دانيم كه پنتاگون به اوباما 
چند گزينه براي جلوگيري از بروز بحران در اين زمينه ارائه كرد اما 

رئيس جمهور با هيچ يك از اين پيشنهادها موافقت نكرد.
 فاكس نيوز: آمريكا چاره اي جز پذيرش نداشت

ــي فاكس نيوز با  ــبكه تلويزيوني آمريكاي ــن حال، ش در همي
ــيدن سناريوهاي دولت آمريكا  تشريح چگونگي به بن بست رس
ــين فرود آمده در ايران  براي بازپس گيري هواپيماي بدون سرنش
اذعان كرد كه دولت اوباما نهايتا متوجه شده چاره اي جز پذيرش 
اين واقعيت كه ايران اين هواپيما را در اختيار خواهد داشت، ندارد.

ــته اي، اين شبكه در گزارشي  ــايت ايران هس به گزارش س
ــدن از فرود اين  ــاره به اين كه دولت آمريكا پس از مطلع ش با اش
ــناريو براي بازپس گيري آن طراحي كرد،  هواپيما در ايران 3 س
ــريح اين موضوع نوشت: «وقتي اين هواپيما ناپديد شد،  در تش
سازمان اطالعات مركزي (سيا) و همچنين وزارت دفاع آمريكا 
(پنتاگون) 3 طرح را درباره آن تدوين كردند. يكي از اين طرح ها، 
ــه اين  پياده كردن نيروي نظامي در ايران به منظور نجات الش
هواپيما بود كه رد شد. طرح ديگر، عمليات بر فراز ايران به منظور 
بمباران الشه اين هواپيما براي نابود كردن آن بود؛ اما اين طرح 
ــد، زيرا اين نگراني وجود داشت كه اين اقدام به عنوان  نيز رد ش
ــود. طرح ديگر هم ادامه وضع  اقدام جنگي بر ضد ايران تلقي ش

كنوني بود كه در حال حاضر شاهد آن هستيم.»
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 عناوين روزهاي دهه فجر
 اعالم شد

ــوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و ستاد مركزي دهه  ش
فجر انقالب اسالمي با صدور اطالعيه اي مشترك، عناوين 
ــالگرد دهه فجر انقالب اسالمي را  ــي و سومين س ايام اهللا س

اعالم كردند. 
ــن، به عنوان  ــنبه 12 بهم ــنا، روز چهارش به گزارش ايس
ــج)، امام  ــرت ولي عصر(ع ــالمي، امامت، حض ــالب اس انق
ــن به عنوان انقالب  ــي(ره)، واليت و رهبري، 13 بهم خمين
ــه 14 بهمن، به  ــهادت و روز جمع ــالمي، ايمان،  جهاد، ش اس
ــالمي، انتظار فرج، حاكميت جهاني اسالم  عنوان انقالب اس
ــتيزي نامگذاري شده است. روز شنبه 15 بهمن  و استكبارس
ــالمي، جهاد اقتصادي، فرهنگ و احياي  به عنوان انقالب اس
ارزش هاي اسالمي، روز يكشنبه 16 بهمن به عنوان انقالب 
اسالمي، قرآن، بصيرت ديني و وحدت اسالمي، روز دوشنبه 
ــالت و منزلت زنان  ــالمي، رس 17 بهمن به عنوان انقالب اس
ــه عنوان انقالب  ــنبه 18 بهمن نيز ب ــلمانان و روز سه ش مس
اسالمي، جوانان، خودباوري و نهضت علمي نام گرفته است.  
ــاس اين گزارش، روزهاي 19، 21،20 و 22 بهمن نيز به  براس
ــالمي، آمادگي دفاعي، بسيج و  ترتيب به عنوان «انقالب اس
اقتدار ملي»، «انقالب اسالمي، عدالت گستري، مردم ساالري 
ديني و حمايت از مستضعفان»، «انقالب جهاني اسالم، پيامبر 
اعظم(ص) و بيداري اسالمي» و «انقالب اسالمي، استقالل، 

آزادي، جمهوري اسالمي» نامگذاري شده اند. 

استقبال از وزير اطالعات ايران در كاخ يمامه رياض
 حيدر مصلحي و نايف بن عبدالعزيز مسائل منطقه را مورد ارزيابي و مشورت قرار دادند

ــد  ــاهد حضور يكي از مقامات ارش ــه در رياض ش كاخ يمام
ــي وزير اطالعات ايران  ــورمان بود. حيدر مصلح اطالعاتي كش
ــف بن عبدالعزيز  وليعهد جديد  ــته به عنوان مهمان ناي روز گذش
ــام  ايراني با  ــد تا اولين ديدار يك مق ــتان راهي رياض ش عربس
شاهزاده  نايف بن عبدالعزيز آل سعود را داشته باشد كه چندي قبل 

و در پي فوت وليعهد قبلي عربستان، به اين سمت برگزيده شد.
سفر وزير اطالعات ايران به عربستان در حالي صورت گرفت 
ــته بخاطر برخي  ــران و رياض طي چند ماه گذش ــه روابط ته ك
مسائل  چندان گرم نبوده و شاهد تنش و دلخوري هايي ميان دو 

كشور بوده است.
ــا بروز ــا ب ــن تنش ه  اي
 نا آرامي هاي بحرين و حمايت 
دولت سعودي از كشتار مردم 
ــور شروع شد و 3 ماه  اين كش
ــوي  قبل با طرح ادعايي از س
ــكا مبني بر تالش ايران  آمري
براي ترور سفير عربستان در 
ــنگتن به اوج خود رسيد.  واش
ــن ادعا،   ــه درخصوص اي البت

تهران بالفاصله آن را تكذيب كرد و از مقامات عربستان خواست 
تا در بازي اي كه آمريكا براي برهم زدن روابط عربستان و ايران 
تدارك ديده، شركت نكنند اما عربستان درصدد ارائه قطعنامه اي 
در مجمع عمومي سازمان ملل برآمد كه در آن برنامه ترور سفير 
ــعودي در واشنگتن محكوم و از ايران خواسته شد،  عربستان س

ــفري كه  ــكاري كند.اين فضاي پرتنش البته كمي بعد با س هم
ــتان براي شركت در تشييع جنازه  صالحي وزير خارجه به عربس
ــد هرچند كه  ــتان انجام داد،  اندكي تعديل ش وليعهد فقيد عربس

انتقاداتي در داخل را هم برانگيخت.
ــرايطي روز گذشته، خبرگزاري رسمي عربستان  در چنين ش
سعودي از ديدار حجت االسالم مصلحي وزير اطالعات جمهوري 

اسالمي ايران با وليعهد و وزير كشور عربستان خبر داد.
به گزارش ايرنا،  در اين ديدار كه در كاخ يمامه رياض پايتخت 
ــد،  وزير اطالعات ايران و وليعهد عربستان  ــتان انجام ش عربس
ــعودي درخصوص مسائل  س
ــه، موضوعات  ــم منطق مه
ــراي دو  ــت بــ داراي اهمي
ــعه روابط  ــز توس ــور و ني  كش
ــاض گفت وگو  ــرانـ  ري ته
ــن همچنين با  كردند. طرفي
ــات داراي  ــي موضوع بررس
ــور،  ــراي دو كش ــت ب اهمي
ــش از پيش  ــترش بي بر گس
ــبات ايران و عربستان  مناس
سعودي در زمينه هاي مختلف تاكيد كردند.در اين ديدار، شاهزاده 
مقرن بن عبدالعزيز رئيس سازمان اطالعات، سعود بن نايف بن 
ــن بن علي الربيعان  ــز رئيس دفتر وليعهد و عبدالرحم عبدالعزي
منشي ويژه وليعهد عربستان و نيز سيد محمد جواد رسولي سفير 

جمهوري اسالمي ايران در رياض حضور داشتند.

رئيس جمهور با تاكيد بر اين  كه هيچ كس جرات صدور فرمان 
حمله نظامي عليه ايران را ندارد، افزود: سلطه گران آرزو دارند كه 
ملت ها و دولت هاي مستقل را از جهان حذف كنند، ولي ضعيف تر 

از آن هستند كه بتوانند چنين كاري انجام دهند.
ــت جمهوري، محمود احمدي نژاد  ــايت رياس به گزارش س
ــي ونزوئال  ــبكه تلويزيوني بين الملل ــو با ش ــروز در گفت وگ دي
ــور) افزود: آرزوي سلطه گران اين است كه به ايران ضربه  (تله س
ــي چنين فرصتي در اختيار آنها قرار نخواهد گرفت و با  بزنند، ول
ــرايط منطقه و توانمندي هاي ايران  توجه به اطالعاتي كه از ش
دارند، فكر نمي كنم كه كسي جرات صدور فرمان حمله نظامي به 
ايران را داشته باشد و اين گونه تهديدات بيشتر جنبه فشار سياسي 
ــان كرد: قدرت هاي زورگو و  و رواني دارد.احمدي نژاد خاطرنش
ــت كه با ملت ايران مخالفت مي كنند و  ــال اس زياده خواه 32 س
امروز هم براي همگان روشن است كه گزارش آژانس بين المللي 
ــي است چرا كه هيچ گونه سند و  انرژي اتمي يك موضوع سياس
ــي درخصوص ادعاي خود ارائه نمي دهند و صرفا اتهامات  مدرك
ــازند.وي تصريح كرد: البته از اين  كه  ــي را مطرح مي س بي اساس
ــتند،  ــده اي به جاي همكاري، در نقطه مقابل ملت ايران هس ع
خوشحال نيستيم، اما نگران هم نيستيم.احمدي نژاد در پاسخ به 
سوالي مبني بر اين  كه به نظر مي رسد گزارش آژانس بين المللي 
ــال نوع ديگري از  ــازي قانوني براي اعم ــرژي اتمي، بسترس ان
ــاي يك جانبه آمريكا و اتحاديه اروپا عليه  تهاجمات و تحريم ه
ايران و تهديدي براي صادرات نفت ايران است، اظهار كرد: البته 
ــن  كه گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي توجيه گر  در اي

و زمينه سازي براي فشارهاي بيشتر است، شكي وجود ندارد؛ اما 
ملت ايران به خوبي ياد گرفتند كه چگونه در مقابل آنها بايستند 
ــخت زندگي كنند.وي تصريح كرد: قدرت هاي  ــرايط س و در ش
سلطه گر آرزو دارند كه جريان نفت ايران را ببندند يا آن را در اختيار 

خود قرار دهند، اما هيچ گاه به اين آرزو نخواهند رسيد.
ــكا و متحدانش به دروغ  ــور با بيان اين كه آمري رئيس جمه
ــي و آزادي هستند،  خاطرنشان  مي گويند كه طرفدار دموكراس
ــه در تاريخ خود  ــورهايي وجود دارند ك ــرد: در منطقه ما كش ك
حتي يك انتخابات آزاد هم نداشته اند، اما رابطه خوبي با آمريكا 
داشته و مورد حمايت اين دولت قرار دارند.احمدي نژاد در بخش 
ديگري از اين گفت وگو افزود: نظام سرمايه داري اگرچه هياهو 
ــت محتوم آن رفتن  ــادي دارد، اما سرنوش ــار و جنجال زي و ج
ــيدن به عدالت، آزادي،  ــت و سرنوشت محتوم بشريت رس اس
ــت.رئيس جمهور گفت: سلطه گران سعي  ــق و محبت اس عش
ــيم بندي هايي مانند رنگ، نژاد و حتي  دارند بين ملت ها با تقس
ــكلي با  ــه بيندازند، در حالي كه ملت ها هيچ مش ــب فاصل مذه

يكديگر ندارند.
ــان ها اعم از  ــن دليل همه انس ــژاد افزود: به همي احمدي ن
مسيحي و يهودي واقعي را دوست داريم و بر اين باوريم كه همه 

در مقابل اقليت زورگو و زياده خواه در يك جبهه قرار داريم.
رئيس جمهور در پاسخ به سوالي درباره هجوم دانشجويان به 
ــفارت انگليس نيز گفت: مسووالن وزارت امور خارجه موضع  س
ــالم كردند و  ــران را در اين خصوص اع ــالمي اي جمهوري اس

مسووالن امنيتي كشور نيز مشغول بررسي موضوع هستند.

رئيس جمهور: كسي جرات صدور فرمان حمله نظامي به ايران را ندارد
از اين  كه عده اي به جاي همكاري، مقابل ملت ايران هستند، خوشحال نيستيم، اما نگران هم نيستيم

ــوراي اسالمي در اقدامي جهت حمايت از جمهوري  مجلس ش
ــور  ــوريه با تصويب اليحه اي، با تجارت آزاد ميان دو كش عربي س
موافقت كرد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اولويت بخشيدن 
جهت بررسي اليحه موافقت نامه تجارت آزاد بين جمهوري اسالمي 
ايران و جمهوري عربي سوريه و مصوب كردن آن، حمايت خود از 
ــالم كردند. عالءالدين  ــور را مقابل توطئه هاي آمريكا اع اين كش
بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در دفاع از بررسي اين اليحه به صورت اولويت دار، 
در مجلس گفت تصويب آن پاسخ روشني به دشمنان دولت و مردم 
ــب اين اليحه در جهت  ــد بود. وي اعالم كرد تصوي ــوريه خواه س
حمايت ملت و دولت جمهوري اسالمي ايران از مردم سوريه مقابل 
ــتي است. با تصويب فوريت  توطئه هاي آمريكا و رژيم صهيونيس
ــا 141 راي موافق، 4 راي  ــه، نمايندگان ب ــيدگي به اين اليح رس
مخالف و 9 راي ممتنع به آن راي مثبت دادند. بر اساس اين اليحه، 
ــب براي روابط اقتصادي بين دو كشور جمهوري  تسهيالت مناس
اسالمي ايران و جمهوري عربي سوريه ارائه و سطح همكاري هاي 

دوجانبه ارتقا خواهد يافت.
 جلسات علني مجلس افزايش يافت

ــروز در يك  ــه علني دي ــش از آغاز جلس ــدگان پي   نماين
ــات علني در عصر  ــتمزاجي با برگزاري جلس ــري اس راي گي
ــنبه موافقت كردند تا عالوه بر صبح هاي روزهاي  روز يكش
يكشنبه، عصر همان روز و روزهاي سه شنبه و چهارشنبه نيز 
ــه علني برگزار كند. حسين سبحاني نيا، نماينده  مجلس جلس
ــن اقدام را  ــه مجلس، دليل اي ــو هيات رئيس ــابور و عض نيش
ــيدگي به دستور كارهاي مجلس در ماه هاي پاياني دوره  رس
ــتم مجلس شوراي اسالمي عنوان و تاكيد كرد اين روند  هش

تا زمان بررسي بودجه 91 نيز ادامه خواهد داشت. 

تصويب موافقت نامه تجارت 
آزاد ميان ايران و سوريه

ــن المللي  ــبكه بي ــت و گو با ش ــور درگف رئيس جمه
ــوالي درباره موفقيت  ــخ به س تلويزيون  ونزوئال در پاس
ــتيابي به هواپيماي بسيار پيشرفته و سري  ايران در دس
ــين آمريكا و ادعاي آمريكاييان مبني بر اين  بدون سرنش
ــت اين هواپيما را مهندسي معكوس   كه ايران قادر نيس
ــتند اين  ــاني كه توانس كند، اظهار كرد: بدون ترديد كس
هواپيما را در اختيار بگيرند، حتما مي توانند ساير اقدامات 
ــز روي آن انجام دهند، ضمن اين  كه ايران در زمينه  را ني
ــاخت هواپيماهاي بدون سرنشين و كنترل از راه دور  س

ــت كمي از  ــت آورده و دس ــرفت هاي زيادي به دس پيش
ــخ به اين  كه آمريكايي ها  آنها ندارد.احمدي نژاد در پاس
ــن هواپيما براي ايران  ــد فناوري هاي پيچيده اي معتقدن
ــن كاربرد دارد،  ــيه و چي ــردي ندارد، اما براي روس كارب
گفت: آمريكايي ها حرف هاي زيادي مي زنند، اگر با بيان 
ــه حرف ها كه ايراني ها نمي توانند از اين هواپيما  اين گون
استفاده كنند، خوشحال مي شوند، خب خوشحال باشند، 
ــنا خواهند  ــزودي با توانمندي هاي جديد ايران آش اما ب

شد.

 احمدي نژاد:آمريكا بزودي با توانمندي هاي جديد ايران آشنا مي شود


