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سايه خبر
  اوباما با تحريم بانك مركزي مخالف است

ــيتدپرس  ــنا به نقل از خبرگزاري آسوش خبرگزاري ايس
گزارش داد دولت اوباما در حال تحت فشار قرار دادن كنگره 
ــت  براي تغيير تصميم خود در تحريم بانك مركزي ايران اس
ــا به افزايش بهاي  ــتدالل مي كند كه اين محدوديت ه و اس
ــود. آسوشيتدپرس در گزارش خود با اشاره  نفت منجر مي ش
ــت اوباما كه به  ــت دول ــن خبر مي افزايد:  اين درخواس ــه اي ب
ــنا و مجلس نمايندگان ارائه شده است در  مذاكره كنندگان س
ــات مالي خارجي است كه با بانك مركزي  خصوص موسس
ايران تبادل دارند. تيموش گيتنر، وزير خزانه داري آمريكا در 
نامه اي كه روز اول دسامبر به نمايندگان مجلس سنا نوشت، 
ــكل كنوني آن مخالف  ــرد: دولت با تحريم ها به ش اعالم ك
است. او هشدار داد كه اين تحريم ها به جاي فلج كردن ايران 
ــت زيرا به افزايش بهاي نفت منجر  تاثير عكس خواهد داش
ــود كه به لحاظ مالي به نفع ايران خواهد بود. براساس  مي ش
ــته با  اين گزارش، حاميان اصلي اين تحريم ها كه هفته گذش
100 راي موافق در سنا به تصويب رسيد در برابر اين تقاضاي 
كاخ سفيد مقاومت مي كنند و اميدوارند كار بر روي اين طرح 

را تا پايان هفته جاري به اتمام برسانند.

 مخالفت امارات 
با اتهامات غرب عليه ايران

ــوراي وزيران امارات با رد اتهامات  نايب رئيس و رئيس ش
غرب به ايران درباره ساخت سالح هسته اي تاكيد كرد: ايران 
كشور همسايه و مسلمان ماست و معتقد نيستيم كه ايران به 
دنبال ساخت سالح است. به گزارش فارس، شيخ محمد بن 
راشد در گفت وگو با شبكه خبري سي ان ان افزود: ايران كشور 
ــت... آنان مسلمانند و هزاران سال است كه ما  همسايه ماس
ــار يكديگر زندگي مي كنيم و فكر نمي كنم ايران به دنبال  كن
ــاخت سالح هسته اي باشد. محمد بن راشد اعالم كرد: در  س
ــاخت سالح، ايران با اين سالح چه مي تواند بكند؟  صورت س
ــرائيل را خواهد زد؟ چه تعداد فلسطيني خواهند مرد؟  مثال اس
آيا فكر مي كنيد كه اگر ايران حمله كرد، خود در امان است؟

  انگليس: باب مذاكره با ايران باز است
ــزارش داد كمتر از 2 هفته پس از راي  ــزاري فارس گ خبرگ
ــالمي به كاهش روابط  ــوراي اس مثبت نمايندگان مجلس ش
ديپلماتيك تهران با لندن تا سطح اخراج سفير انگليس، دولت 
اين كشور از باز بودن باب مذاكره با ايران خبر داد. به گزارش اين 
خبرگزاري، سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس در گفت وگو 
ــا روزنامه االهرام مصر گفت: به رغم بحران ديپلماتيك اخير،  ب
دولت انگليس امكان مذاكره با ايران را رد نكرده است و در واقع، 
وزارت امور خارجه انگليس روابط ديپلماتيك خود با ايران را به 
طور كامل قطع نكرده است. اين مقام انگليسي درباره شانس از 
ــرگيري روابط ايران و انگليس به روزنامه االهرام گفت: باب  س
ــت. در واقع هر چند روابط  مذاكره و ارتباط با تهران هنوز باز اس
ديپلماتيك دو كشور در سال هاي گذشته در پايين ترين سطح 
خود بوده اما احتمال گفت وگو و مذاكره وجود دارد. وي همچنين 
تاكيد كرد الزم نيست پيش از شروع مجدد گفت وگوها با ايران، 

شرطي براي از سرگيري روابط تعيين شود.

 انتقاد هفته نامه فرانسوي 
از ايده تحريم نفت ايران

هفته نامه فرانسوي لوپوئن، ايده فرانسه درباره تحريم خريد 
ــايت  ــتابزده و خام توصيف كرد. به گزارش س نفت ايران را ش
ــت: فرانسه  ــته اي، در گزارش اين هفته نامه آمده اس ايران هس
ــتابزده رفتار كرد،  زيرا  براي ممنوعيت خريد نفت ايران كمي ش
فرانسه برخالف همسايگانش تقريباً چيزي از ايران نمي خرد.   
بنا بر اين گزارش،چنين ايده اي بشدت منجر به كاهش عرضه و 
در نتيجه افزايش بهاي نفت خام خواهد شد.  اقتصاد جهاني كه 
اكنون به علت بحران بدهي ضربه خورده است، نمي تواند بهبود 
يابد. تهران همچنين  مي تواند روي حمايت پايدار متحدانش در 
شوراي امنيت سازمان ملل حساب كند. چين و روسيه با هر گونه 
ــت مي كنند. به اين ترتيب آنها از هر گونه  تحريم ايران مخالف
ــطح جهاني عليه تهران پيشگيري خواهند   اقدام تنبيهي در س
كرد.   هفته نامه لوپوئن، اين ايده ها را ناشي از نوعي سردرگمي 

در سياست غرب نسبت به ايران ارزيابي كرد.

پذيرش خروج ذلت بار منافقين از عراق 
ــرف با قبول  ــخنگوي ويژه منافقين در امور پادگان اش س
خروج ذلت بار منافقين از خاك عراق مدعي شد: ما از حقوق 
ــي مي كنيم و  قانوني خود براي پناهندگي در عراق چشم پوش

از اين كشور خارج خواهيم شد.
ــخنگوي ويژه  ــاني هابيليان، س به گزارش پايگاه اطالع رس
ــأله خروج  ــرف در عين حال كه مس ــن در امور پادگان اش منافقي
ــرايط ما براي خروج  ــن را از عراق پذيرفت، اعالم كرد: ش منافقي
ــت و از دولت عراق مي خواهيم  ــال جاري مساعد نيس تا پايان س
ــازمان ملل و اتحاديه اروپا در مورد  براي اجراي خروج، به طرح س
انتقال و اسكان نيروهاي موجود در اشرف نيز توجه داشته باشند. 
وي گفت: سازمان ملل و اتحاديه اروپا به زمان بيشتري نياز دارند 
و ما نيز از حكومت عراق مي خواهيم براي خروج ساكنان پادگان 
اشرف در زمان بندي مشخص، با ما همكاري داشته باشند. پيش از 
اين سركرده منافقين و همسر وي بارها با تأكيد بر حق خودساخته 
منافقين براي ماندن در عراق اعالم كرده بودند، تحت هر شرايطي 

در عراق مي مانند و از اين كشور خارج نخواهند شد.

109 ماهيگير ايراني، گروگان دزدان دريايي
ــادر و دريانوردي گفت: 31  ــازمان بن معاون امور دريايي س
شناور ماهيگيري ايراني در سال 89 و يك ماهه اول سال جاري 
ــه دزدان دريايي  ــومالي مورد حمل در خليج عدن و آب هاي س
ــرق سعيد ايزديان  ــده اند. به گزارش مش قرار گرفته و ربوده ش
ــت  ــادر و دريانوردي گفت: از ارديبهش ــازمان بن ــامانه س به س
ــال جاري تاكنون گزارشي مبني بر ربوده شدن كشتي هاي  س
صيادي ايراني نداشتيم، وي افزود: اولين شناور از اين 31 فروند 
در 6 فروردين 89 و آخرين آن در 17 فروردين سال جاري ربوده 
شد. ايزديان اظهار كرد: از اين 31 شناور، 6 فروند در جريان حمله 
دزدان دريايي و مواجهه دزدان با ناوهاي جنگي حاضر در منطقه 
ــالمت خدمه شناورهاي ايراني  ــدند. وي با اشاره به س غرق ش
ــده، تعداد جان باختگان شناورهاي ايراني ربوده شده را  غرق ش
ــازمان  در اين مدت3 نفر عنوان كرد. اين عضو هيات عامل س
بنادر و دريانوردي به آزادسازي 18 فروند از اين 31 فروند اشاره 
ــناور صيادي ايراني  كرد و گفت: در حال حاضر تنها 7 فروند ش
در گروگان دزدان دريايي هستند. وي تعداد ماهيگيران ايراني 

گروگان دزدان دريايي را  109 نفر اعالم كرد.

 ابالغ قانون كاهش سطح روابط با انگليس 
ــوي رئيس جمهور   ــون كاهش روابط با انگليس از س قان
براي اجرا ابالغ شد. بر اساس اين قانون، وزارت امور خارجه 
ــت ظرف 2 هفته، روابط سياسي با دولت انگليس  موظف اس
ــطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادي و بازرگاني را  را به س
نيز به حداقل برساند. همچنين در صورت تغيير سياست هاي 
ــطح روابط  خصمانه انگليس، وزارت امور خارجه مي تواند س
ــاير  ــد در مورد س ــا دهد. وزارت امور خارجه موظف ش را ارتق
ــورهايي كه رفتار مشابه انگليس داشته باشند، گزارشي  كش
ــب به مجلس شوراي اسالمي تقديم  براي اخذ تصميم مناس

كند.  /   پايگاه اطالع رساني دولت

محكوميت حمله تروريستي در افغانستان
سفارت ايران در افغانستان، حمله تروريستي در شهرهاي 
ــورا را كه منجر به شهادت و  ــريف در روز عاش كابل و مزار ش
مجروح شدن جمعي از عزاداران حسيني شد، محكوم كرد.

ــت: انجام چنين اعمال غيرانساني  در اين بيانيه آمده اس
ــتان در راستاي  ــلمان افغانس ــمنان مردم مس به وسيله دش
ــم زدن وحدت ملي و  ــاي داخلي، بره ــن زدن به تنش ه دام
ــوراي  ــود. در روز عاش ــاد بي ثباتي طراحي و اجرا مي ش ايج
ــريف و قندهار حمالت  ــيني در شهرهاي كابل، مزار ش حس

تروريستي عليه عزاداران صورت گرفت.  /   ايسنا

شوراي زنان جبهه متحد اصولگرايان 
تشكيل مي شود

ــكيل  ــخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري از تش س
ــد اصولگرايان با حضور نمايندگان  ــوراي زنان جبهه متح ش
ــخنگوي جبهه  ــجادي، س اضالع اصولگرا خبر داد. كمال س
ــر  ــووليت همس پيروان خط امام و رهبري با تكذيب خبر مس
ــه متحد  ــوول بانوان جبه ــوان مس ــي به عن ــر متك منوچه
ــان از هر ضلع  ــه متحد اصولگراي ــان گفت: جبه اصولگراي
ــه 8 نفره فعاليت مي كنند، دعوت كرده  اصولگرا كه در كميت
ــوراي 8 نفره زنان جبهه  ــت تا 2 نماينده براي تشكيل ش اس
ــان اين كه جبهه  ــان معرفي كند. وي با بي ــد اصولگراي متح
ــك 2 نماينده  ــام و رهبري در آينده اي نزدي ــروان خط ام پي
ــه متحد اصولگرايان معرفي  ــوراي زنان جبه خود را براي ش
خواهد كرد، گفت: از جبهه پايداري هم درخواست شده است 
تا نمايندگان خود را معرفي كند. سخنگوي جبهه پيروان خط 
ــوراي زنان جبهه متحد اصولگرايان  امام و رهبري گفت: ش
نحوه حضور نامزدهاي زن را در ليست مشترك اصولگرايان 

مورد بررسي قرار خواهد داد./ فارس

 استفاده بسيج از پتانسيل مردمي  
ــيج مستضعفين گفت: بسيج در مقوله  رئيس سازمان بس
امر به معروف و نهي از منكر، رويكرد ايجابي را دنبال مي كند 
و به دنبال فعال تر كردن پتانسيل عظيم مردمي است. سردار 
ــتاني و  ــترك اعضاي اس ــت مش ــا نقدي در نشس محمدرض
ــتاد احياي امر به معروف و نهي از منكر  ــوراي معاونين س ش
ــانه ها، نويسندگان، مداحان  ــتان همدان گفت: گرچه رس اس
ــرورش و بخش هاي  ــت(س)، آموزش و پ ــران اهل بي و ذاك
ــگاه ها در رابطه با امر به معروف و نهي از منكر  معرفتي دانش
فعاليت هايي را انجام مي دهند، ولي مجموع فعاليت هاي آنها 
ــت و بازدهي الزم را ندارد؛ البته در بحث حكومتي  ناقص اس
 امر به معروف و نهي از منكر نيز نواقص متعددي داريم.  /   ايسنا

  تجهيزات نوين جنگ الكترونيك
 در رزمايش دريايي واليت

ــين فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي  جانش
ايران از برگزاري رزمايش دريايي «واليت 90» در آينده نزديك 
ــده به  خبر داد و گفت: در اين رزمايش، تجهيزات نوين توليد ش
ــور در زمينه  ــت متخصصان اين نيرو و صنايع دفاعي كش دس
جنگ الكترونيك به كار گرفته مي شود. امير دريادار غالمرضا 
ــخ به اين سوال كه آيا در رزمايش آتي نيروي  خادم بيغم در پاس
ــت يا خير   دريايي ارتش ناظران خارجي نيز حضور خواهند داش
گفت: در نظر داريم بر اساس سياست هاي ابالغي كشور براي 

رزمايش آتي اين نيرو از ناظران خارجي دعوت كنيم.  /    ايرنا

انتقاد از  بان كي مون 
ــت خارجي مجلس  ــيون امنيت ملي و سياس عضو كميس
ــا حمايت از  ــه بان كي مون ب ــالمي با بيان اين  ك ــوراي اس ش
ــتي منافقين صالحيت اداره مجمع عمومي  گروهك تروريس
ــت داده است، گفت: سازمان ملل متحد  ــازمان ملل را از دس س
ــس بين المللي انرژي اتمي به دنبال تكميل پازل جنايت  و آژان
ــرفت ملت ايران هستند. جواد  و تالش براي جلوگيري از پيش
ــر سازمان ملل  ــكوت كميته حقوق بش جهانگيرزاده افزود: س
ــازمان ملل براي ادامه حيات گروهكي  متحد در قبال تالش س
ــتي كه دستانش به خون جوانان ايران آلوده است تمام  تروريس
قطعنامه هاي اين سازمان عليه ايران را زيرسوال مي برد. /  مهر

 كمي از سياست

تالش تازه آمريكا براي رابطه با ايراني ها در فضاي مجازي 
فالحت پيشه: آنها همواره به دنبال كسب اطالعات از ايران بوده اند، اقدام اخيرشان نوعي اعالم عمومي براي جذب جاسوس است

ــكا در اقدامي  ــده آمري ــنبه، اياالت متح ــامگاه سه ش ش
ــفارتخانه  ــه كه از قبل درباره آن خبر داده بود،  س مداخله جويان
ــازي خود را در محيط اينترنت راه اندازي كرد تا بنابر گفته  مج
ــق بتواند با مردم ايران ارتباط  ــفيد، به اين طري مقامات كاخ س

برقرار كند. 
ــاي مجازي با  ــراي برقراري رابطه در دني ــدام آمريكا ب اق
ايراني ها ( كه نشانگر اهميت رابطه با ايران است)  در شرايطي 
صورت گرفته كه تهران و واشنگتن بيش از 3 دهه است رابطه 
سياسي با يكديگر ندارند و كارهاي مربوط به امور ديپلماسي را 
از طريق سفارتخانه هاي 2 كشور سوئيس و پاكستان در خاك 
خود انجام مي دهند. ولي به نظر مي رسد كه آمريكا مي خواهد 
ــي بيشتر به  ــار سياس با دور زدن راه هاي معمول به اعمال فش

ايران روي آورد.
ــفارت مجازي آنالين خود در ايران را براي آنچه  آمريكا س
ــران» در نبود روابط ديپلماتيك  ــي به مردم عادي اي «دسترس
ــايت كه  ــده، راه اندازي كرد. البته اين س ــور خوان ميان دو كش
هيالري كلينتون، وزير خارجه آمريكا در اواخر مهر گذشته خبر 
از ايجاد آن داده بود، ساعاتي بعد از افتتاح، در ايران فيلتر شد. 

ــفارت مجازي به ارائه بيانيه هاي  ــنا، اين س به گزارش ايس
ــدور ويزا،  ــاره چگونگي ص ــكا، اطالعات درب ــي آمري سياس
ــو آمريكا»  ــور، اخبار «رادي ــل در اين كش ــي تحصي چگونگ
ــكا به 2 زبان  ــمي دولت آمري ــي به نهادهاي رس و لينك هاي
ــي مي پردازد. همچنين يك پيام ويدئويي از  انگليسي و فارس
ــور روي سايت قرار گرفته است. هيالري  وزير خارجه اين كش
كلينتون در اين فيلم ضمن دنبال كردن سياست ديرين آمريكا 
ــي بر تالش براي جدا كردن ملت و دولت ايران از يكديگر  مبن
ــور، ما  ــبات ديپلماتيك ميان دو كش مي گويد: «در نبود مناس
برخي فرصت هاي مهم را براي گفت و شنود با شما شهروندان 

ايراني از دست داده ايم .»
ــون كه دولت متبوعش فعاليت هاي صلح آميز ايران  كلينت
ــاي يك جانبه عليه ايران و  ــه اي براي اعمال تحريم ه را بهان
تشويق ديگر دولت ها به پيروي از اين سياست در قبال تهران 
قرار داده است، دليل راه اندازي اين سفارت مجازي را استفاده 
ــور»  از « فناوري هاي نوين براي ايجاد پل ارتباط بين دو كش

معرفي كرد.
واكنش ها به راه اندازي سفارت مجازي 

همزمان با مطرح شدن موضوع راه اندازي سفارت مجازي 
ــط آمريكا، برخي مقامات ايراني نسبت به وعده هيالري  توس
ــت،  ــان دادند. از جمله رامين مهمانپرس كلينتون واكنش نش
ــد  ــه كه گفت: به نظر مي رس ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
دولت آمريكا دچار يك سردرگمي عميق در روابط بين المللي 
ــتقلي همچون جمهوري  ــور قدرتمند و مس بخصوص با كش

اسالمي ايران شده است.
ــوراي  ــال علي الريجاني، رئيس مجلس ش ــن ح در همي
اسالمي در مقطع اعالم خبر راه اندازي سفارت مجازي توسط 
ــخنان وزير امور خارجه آمريكا به قدري  كلينتون گفته بود: س

ــاس بود كه لزومي براي اظهارنظر درباره آن  ــت و بي اس سس
نمي بينم.

ــي را با  الريجاني تصريح كرد: «گويا خانم وزير، ديپلماس
اسباب بازي اشتباه گرفته است و حرف هايي را زده كه در شأن 
ــي براي دفاع از منافع ملي است و  مسووالن نيست. ديپلماس

لوازم آرايش نيست.»
ــمي اين سفارتخانه  ــته نيز وقتي خبر افتتاح رس روز گذش
ــس، آن را اقدامي در جهت  ــد، برخي نمايندگان مجل اعالم ش

جاسوسي عنوان كردند.
در همين باره، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
ــاره به راه اندازي سفارت مجازي از سوي  خارجي مجلس با اش
ــت كه آمريكايي ها با اين اقدام  دولت آمريكا گفت: طبيعي اس
ــور  ــي دارند و مي خواهند با افرادي در كش خود، قصد جاسوس

ارتباط داشته باشند.
ــين ابراهيمي تصريح كرد: با توجه به  حجت االسالم حس
ــي آمريكايي ها در  ــل انقالب، اهداف جاسوس ــه در اواي اين ك
ــد، لذا آنها با راه  اندازي سفارت  ــف ش ــفارت واقعي آنها كش س
مجازي، به دنبال رسيدن به اهداف جاسوسي خود هستند. وي 
اين اقدام آمريكا را ادامه توطئه هاي گذشته دانست و گفت: اين 

اقدام آمريكايي ها موفق نخواهد بود.
به گفته وي، ايران مي تواند در فضاي سايبري اقداماتي را 
ــد:  براي مقابله با اين توطئه ها انجام دهد. ابراهيمي يادآور ش
ــايبري ما قوي هستند و مي توانند اقدامات خوبي  نيروهاي س

انجام دهند.

ــووالن وزارت  ــان كرد: در اين خصوص مس وي خاطرنش
ــات تقابلي به صورت  ــز بايد همكاري كنند تا اقدام خارجه ني

مناسب و درستي انجام شود.
ــه روابط خارجي مجلس با تأكيد بر  همچنين رئيس كميت
ــب اطالعات مربوط  اين كه آمريكايي ها همواره به دنبال كس
به ايران بوده اند، گفت: اين كشور از مدت ها قبل از هر مسيري 
ــت و معتقدم  ــتفاده كرده اس ــيدن به اهداف خود اس براي رس
ــفارتخانه مجازي در ايران نوعي اعالم عمومي  ــيس س تأس

براي جذب جاسوس توسط آمريكاست.
ــه با تاكيد بر اين كه « بر اساس  ــمت اهللا فالحت پيش حش
ــيون هاي روابط ديپلماتيك چيزي به نام سفارتخانه  كنوانس
ــوردي كه آمريكايي ها تحت  ــازي وجود ندارد»، افزود: م مج
عنوان سفارتخانه مجازي براي رفع مشكالت ايرانيان مطرح 
ــالمي ايران  ــي به جمهوري اس ــار سياس كرده اند، نوعي فش

است.
وي تاكيد كرد: براساس كنوانسيون هاي بين المللي وظيفه 
ــفارتخانه ها انجام امور مربوط به روابط ميان كشورهاست،  س
ــكا رابطه اي ندارند كه بخواهند  ــن معتقدم ايران و آمري بنابراي

سفارتخانه داشته باشند.
ــه با تأكيد بر اين كه با شكل گيري سفارتخانه  فالحت پيش
مجازي آمريكا در ايران، سفارت سوئيس به عنوان دفتر حافظ 
ــورمان بشدت زيرسوال رفته است، گفت:  منافع آمريكا در كش
ــط آمريكا خالف مقررات  ــفارتخانه مجازي توس تأسيس س
ــي از پروژه فشار به جمهوري اسالمي است  بين المللي و بخش

كه آمريكايي ها دنبال مي كنند.
ــب  وي با تاكيد بر اين كه آمريكايي ها همواره به دنبال كس
ــور از مدت ها  اطالعات مربوط به ايران بوده اند، گفت: اين كش
ــيري براي رسيدن به اهداف خود استفاده كرده  قبل از هر مس
ــفارتخانه مجازي در ايران نوعي  ــت و معتقدم تأسيس س اس

اعالم عمومي براي جذب جاسوس توسط آمريكاست.
ــي مجلس درخصوص اين كه  ــس كميته روابط خارج رئي
مسووالن كشورمان بايد چه اقداماتي براي مقابله با سفارتخانه 
ــت: بايد به اين واقعيت توجه  ــازي آمريكا انجام دهند، گف مج
كنيم، نبايد در مياديني كه توسط آمريكا طراحي مي شود بازي 
كنيم، چرا كه آمريكايي ها در فضاي فكري خاص خودشان در 

حال طراحي اقدامات عليه ايران هستند.
ــاس مقررات بين المللي اگر دو كشور  وي  تأكيد كرد: براس
ــند، مي توانند در قالب دفاتر حافظ  ــته باش روابطي با هم نداش
ــيون هاي بين المللي ارتباطات  ــع و در چارچوب كنوانس مناف
كنسولي داشته باشند، اما معتقدم اقدام اخير آمريكا در تأسيس 
سفارتخانه مجازي، دور زدن كنوانسيون هاي بين المللي است، 
لذا ايران مي تواند در چارچوب مقررات بين المللي اعتراض خود 

را مطرح كند.
اسماعيل كوثري، نايب رئيس كميسيون سياست خارجي 
هم با تاكيد بر اين كه «راه اندازي سفارت مجازي، با رفتارهاي 
ــت: تا زماني كه  ــد»، گف ــوي آمريكا به نتيجه نمي رس دوپهل
ــووالن آمريكايي سياست هايشان را اصالح نكنند، مردم  مس

رفتارهاي دوگانه آنها را باور نخواهند كرد.

ــه مجلس شوراي اسالمي با اشاره به  عضو هيات رئيس
ــال 1391 از سوي  پايان مهلت قانوني ارائه اليحه بودجه س
دولت تاكيد كرد مجلس به دولت در اين زمينه مهلت اضافه 
ــود  نمي دهد و در صورتي كه تاپايان آذر اين اليحه ارائه نش

بررسي آن به سال آينده موكول خواهد شد. 
ــعه  ــاس قانون برنامه پنجم توس ــه گزارش مهر، براس ب
ــالمي، دولت بايد  ــوراي اس ــه داخلي مجلس ش و آيين نام
ــوراي  ــاالنه را به مجلس ش ــا 15آذرماه اليحه بودجه س ت
ــد دهقان عضو هيات  ــالمي ارائه كند. بر اين مبنا محم اس
ــور قول داده در  ــا بيان اين كه رئيس جمه ــه مجلس ب رئيس
موعد مقرر اليحه بودجه را به مجلس تقديم كند، افزود: در 
صورتي كه دولت در زمان قانوني اليحه بودجه ساالنه را به 
ــاس روال قانوني اين  مجلس ارائه كند، قوه مقننه نيز بر اس
ــوراي اسالمي بررسي  اليحه را قبل از انتخابات مجلس ش
ــد: اگر  ــد كرد. نماينده مردم چناران و طرقبه يادآور ش خواه
ــاالنه كشور  ــيدگي به اليحه بودجه س وقت كافي براي رس
ــت، مجلس كل اليحه بودجه را بررسي مي كند  وجود داش
در غير اين صورت قوه مقننه طبق قانون مانند سال گذشته 
ــاند تا دولت براي  چند دوازدهم بودجه را به تصويب مي رس
ــال آينده برنامه ريزي كند، مجلس هم در  يك يا دو ماه س
فرصت مقتضي پس از انتخابات اليحه بودجه را به طور كلي 

مورد بررسي قرار خواهد داد.
 مهلت اضافه براي ارائه اليحه بودجه نمي دهيم

ــوراي اسالمي خواهان  وي با تاكيد بر اين كه مجلس ش

ــت، اظهار كرد: در  ــي اليحه بودجه به طور كامل اس بررس
ــي  ــه فرصت كافي از نظر آيين نامه براي بررس ــي ك صورت
ــي  ــد، مجلس دقت در بررس ــته باش اين اليحه وجود نداش

مهم ترين سند مالي كشور را فداي سرعت نخواهد كرد.
ــي اليحه بودجه  ــا بيان اين كه مجلس براي بررس وي ب
ــزود: در صورتي كه دولت  ــدود 2 ماه فرصت نياز دارد، اف ح
ــه مجلس تقديم كند، قوه  ــا آخر آذر ماه اليحه بودجه را ب ت
ــه تا پايان بهمن ماه و قبل از انتخابات كل اليحه را به  مقنن
ــي  ــاند در غير اين صورت مجلس در بررس تصويب مي رس

اليحه بودجه با تنگنا مواجه مي شود.
 دولت اجازه نامه تنظيم مي كند

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: تصوري نزد برخي در دولت وجود دارد كه اگر مجلس در 
بررسي اليحه بودجه فرصت كمي داشته باشد اليحه مورد 
نظر دولت را بدون كم و كاست و با عجله به تصويب خواهد 

ــته با تصويب چند دوازدهم  ــاند، اما مجلس سال گذش رس
بودجه به دولت ثابت كرد با عجله و بدون كارشناسي اليحه 

بودجه را تصويب نخواهد كرد.
وي با بيان اين كه دولت با ارائه لوايح بودجه كلي تنها در 
ــت، گفت: دولت اخيرا عادت  صدد اخذ مجوز از مجلس اس
ــه اي كلي در قالب  ــاي اليحه بودجه، اجازه نام ــرده به ج ك
ــد هر  ــته باش اليحه بودجه به مجلس ارائه كند تا اجازه داش
ــه مي خواهد انجام دهد كه البته مجلس به وظايف  كاري ك

خود در اين خصوص عمل خواهد كرد. 
 دولت در ارائه بودجه 91 تسريع كند

همچنين محمدحسين فرهنگي ديگر عضو هيات رئيسه 
ــي دولت براي ارائه  ــاره به پايان مهلت قانون ــس با اش مجل
ــا داريم دولت در  ــق اطالعاتي كه م ــه 91 افزود: طب بودج
ــوراي  حال تالش براي ارائه اليحه بودجه 91 به مجلس ش

اسالمي است و اميدواريم در اين امر تسريع كند.
ــردم تبريز با بيان اين كه تاخير در ارائه اليحه  نماينده م
ــت،  ــس در دولت هاي قبلي نيز وجود داش ــه به مجل بودج
ــت محترم اليحه بودجه را زماني  ــزود: انتظار مي رود دول اف
ــال آينده  ــي اين اليحه به س به مجلس ارائه كند كه بررس

موكول نشود.
عضو هيات رئيسه مجلس همچنين گفت: رايزني ها بين 
ــده است و  مجلس و دولت براي ارائه اليحه بودجه انجام ش
ــت نيز تالش خود را براي ارائه اليحه بودجه به مجلس  دول

اعالم كرده است.

اليحه بودجه 91  تا پايان آذر بايد ارائه شود  
فرهنگي: دولت در حال تالش براي ارائه اليحه بودجه 91 به مجلس شوراي اسالمي است

افسر سابق سيا: سقوط هواپيماي جاسوسي حاوي اين پيام براي ارتش آمريكاست كه توانايي دفاعي ايران بسيار بيشتر از حد تصور ماست

عزاداري شام غريبان اباعبداهللا(ع) 
در حسينيه امام خميني(ره)

در شام غريبان اباعبداهللا الحسين(ع)، مراسم سوگواري 
ــيد و ساالر كربال و اصحاب و ياران با وفاي آن  و عزاداري س
ــا حضور رهبر معظم  ــينيه امام خميني(ره) ب حضرت در حس

انقالب اسالمي برگزار شد.
ــاني دفتر مقام معظم رهبري  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــووالن و هزاران نفر از اقشار  ــم كه جمعي از مس در اين مراس
ــالم والمسلمين  ــتند، حجت االس مختلف مردم حضور داش
ــورا را تبيين كرد و  ــيداحمد خاتمي ابعاد حادثه عظيم عاش س
ــپس ذاكرين اهل بيت عصمت و طهارت به ذكر مصيبت  س

امام حسين(ع) و اصحاب آن حضرت پرداختند.
ــي(ره) تا امروز  ــينيه امام خمين ــم عزاداري در حس  مراس

12 محرم ادامه خواهد داشت.

ــرنگوني يك  ــار خبر س ــت چند روز از انتش با وجود گذش
ــين آمريكايي توسط نيروهاي مسلح  هواپيماي بدون سرنش
جمهوري اسالمي ايران، واكنش مقامات آمريكايي و بازتاب 

اين خبر در رسانه هاي خارجي همچنان ادامه دارد.
ــبكه خبري  در همين زمينه خبرگزاري فارس به نقل از ش
ــد آمريكايي كه نامش  فاكس نيوز گزارش داد يك مقام ارش
ــت هواپيماي بدون سرنشين از  ــد، اعالم كرده اس فاش نش
ــرنگون شده در  ــط ايران س نوع  RQ170كه بتازگي توس
ــازمان اطالعات آمريكا(سيا) بوده  اختيار نيروهاي نظامي س
ــي در مرزهاي ايران با  ــام عملياتي جاسوس ــه در حال انج ك

افغانستان بوده است.
ــات آمريكايي مي گويند اين هواپيما از هواپيماهاي  مقام
ناوگان ضد رادار آژانس اطالعات مركزي آمريكا (سيا) بوده 
است كه سال ها از طريق يك پايگاه آمريكايي در افغانستان 

به جاسوسي مي پرداخته است.
ــيتدپرس به نقل از  ــنا، خبرگزاري آسوش به گزارش ايس
مقامات آمريكايي كه به شرط فاش نشدن نامشان حاضر به 
گفت و گو در اين  باره شدند، گزارش داد:  با وجودي كه مجوز 
ــده است، اما  هيچ ماموريت خاصي در رابطه با ايران داده نش
ــروي نظامي آمريكا برنامه هايي احتمالي را براي اين گونه  ني

عمليات هاي پنهاني دارد.
ــبكه خبري سي. ان. ان  واحد مركزي خبر نيز به نقل از ش

ــزي آمريكا  ــازمان اطالعات مرك ــات س ــزارش داد مقام گ
ــين آمريكايي  ــد هواپيماي بدون سرنش ــيا)  اذعان كردن (س
ــرنگون شد، از نوع هواپيماهاي  كه در حريم هوايي ايران س

جاسوسي بوده است. 
ــي گفته اند اين  ــاس اين گزارش، مقامات آمريكاي براس
ــي از  ــقوط كرد، بخش ــته در ايران س هواپيما كه هفته گذش

عمليات شناسايي سيا بوده است.
آمريكا جنگ مخفي ضد ايران به راه انداخته است

ــن  كه آمريكا جنگ  ــيه نيز با اعتقاد به اي ــون روس تلويزي
ــت، ماجراي هواپيماي  ــي ضد ايران را به راه انداخته اس مخف
ــته اي ايران را مويد اين  ــمندان هس ــي و ترور دانش جاسوس

مساله دانست.
ــاره به ماجراي سقوط  ــبكه تلويزيوني راشاتودي با اش ش
ــري آمريكا به دست نظاميان  ــي فوق س هواپيماي جاسوس
ــكا اهميت  ــدر براي آمري ــرد اين ماجرا آنق ــران اعالم ك اي
ــرد ايراني ها به  ــوز تصريح ك ــت كه فاكس ني ــدا كرده اس پي
ــي پيدا كرده اند.  ــاي فوق محرمانه آمريكا دسترس فناوري ه
ــي.ان.ان از اين بابت ابراز نگراني كرد  ــبكه تلويزيوني س ش
ــتيابي ايران به فناوري هاي موجود در اين هواپيما در  كه دس

نهايت به ضرر آمريكا تمام خواهد شد.
ــي در  ــكي تحليلگر ام.اس.ان.بي.س جيم ميكالشويس
ــقوط اين هواپيما  ــدار داد ايران با س پنتاگون در اين باره هش

ــرفته نصب  مي تواند از دوربين هاي داراي فناوري هاي پيش
ــده در اين هواپيما و حسگرها و فناوري هاي شناسايي آن  ش

استفاده كند.
ــكا در حال  ــان اين  كه آمري ــن گزارش با بي ــه اي در ادام
ترساندن ساير كشورها از ايران است، آمده است: رسانه هاي 
آمريكا به مساله به اين مهمي نپرداختند و به جاي آن مسائل 

بي اهميت داخل آمريكا را منعكس كردند.
سقوط هواپيماي بدون سرنشين ضربه به آمريكا

ــناس مركز توسعه آمريكا نيز در مصاحبه با الجزيره  كارش
ــي گفت: سقوط هواپيماي بدون سرنشين آمريكا در  انگليس
ــاي آمريكا در حوزه امنيت  ــي از تالش ه واقع مي تواند بخش

ملي را به خطر بيندازد و ضربه اي بزرگ به شمار آيد.
ــان كاتوليس افزود: زيرا دولت اوباما در بخش امنيتي  براي
ــتفاده از اين تجهيزات وابسته است و مقامات  ــدت به اس بش
آمريكايي اعالم كردند هواپيماي بدون سرنشين اين كشور 
ــري  ــقوط كرده يكي از هواپيماهاي كامال س كه در ايران س
ــتفاده قرار  ــيا مورد اس ــود كه براي انجام ماموريت هاي س ب

مي گرفت.
سرنگوني هواپيما درس خوبي به واشنگتن داد

ــابق دستگاه جاسوسي  ــر س به گزارش پرس تي وي، افس
ــيا نيز تصريح كرد: سرنگوني هواپيماي جاسوسي  آمريكا، س
آمريكا در ايران درس خوبي به واشنگتن داد كه توان ايران را 

دست كم نگيرد. فيليپ جرالدي افزود: سقوط هواپيماي بدون 
سرنشين آمريكا در ايران بسيار مهم است. سقوط اين هواپيما 
حاوي اين پيام براي ارتش آمريكا است كه بايد محتاط تر باشد 
و بداند كه توانايي نظامي ايران براي دفاع از اين كشور بسيار 
بيشتر از حدي است كه مقامات آمريكايي تصور مي كنند. اين 
رويداد، درس خوبي براي آمريكا است كه هواپيماهاي بدون 

سرنشين خود را به كشورهاي مختلف جهان مي فرستد.
پيشنهاد مقامات آمريكايي براي بازپس گيري 

هواپيماي جاسوسي
ــل از روزنامه  ــران به نق ــايت عصراي ــن حال س در همي
ــات آمريكايي براي  ــالش مقام ــال از ت ــتريت ژورن وال اس

بازپس گيري هواپيماي جاسوسي خود خبر داد.
ــمي آمريكا گفت  ــك منبع رس ــاس اين گزارش ي براس
ــر كردند كه با انجام  ــور به اين موضوع فك ــات اين كش مقام
ــي را  ــران، هواپيماي جاسوس ــري در داخل اي ــات س عملي
ــت به اين نتيجه  ــود كنند ولي در نهاي ــه و آن را ناب پس گرفت
ــك ندارد زيرا ممكن  ــيدند كه چنين عملياتي ارزش ريس رس

است منجر به رويارويي خطرناكي با ايران شود.
ــر گزارش اين روزنامه يك مقام آمريكايي هم گفت  بنا ب
كه پيشنهاد بازپس گيري هواپيما يا نابودي آن مورد استقبال 
ــرار نگرفت زيرا ممكن بود به حادثه اي  مقامات آمريكايي ق

بزرگ تر منجر شود.

مقامات آمريكايي: هواپيماي ساقط شده در ايران متعلق به سيا بود
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 شعارهاي ضد استكباري 
در روز دانشجو

ــجويان دانشگاه تهران به مناسبت 16 آذر،  جمعي از دانش
ــهداي گمنام و حركت  ــر مزار ش ــجو با تجمع بر س روز دانش
ــتكباري  ــعارهاي ضد اس ــگاه، ش ــردر اصلي اين دانش تا س

سردادند.
به گزارش واحد مركزي خبر،  دانشجويان در اين تجمع و 
حركت خود ضمن برگزاري مراسم عزاداري و سوگواري ساالر 
شهيدان حضرت امام حسين (ع) با شعارهاي مرگ بر آمريكا، 
ــه اقدامات خصمانه  ــرائيل، ب ــرگ بر انگليس و مرگ بر اس م
آنها اعتراض كردند. بسيج دانشجويي، بسيج اساتيد، انجمن 
ــتقل و جامعه اسالمي دانشجويان  اسالمي دانشجويان مس
ــگاه تهران با صدور بيانيه اي در اين تجمع اعالم كردند:  دانش
ــتكباري جنبش  ــا با تاكيد بر هويت ضد آمريكايي و ضد اس م
ــالروز 16 آذر را گرامي داشته و از اقدام  ــجويي ايران، س دانش
ــالمي در تصويب طرح كاهش  ــوراي اس انقالبي مجلس ش

روابط با دولت استعمارگر انگليس حمايت مي كنيم.
ــم نيز حاضران با امضاي طوماري  ــيه اين مراس در حاش
ــدند. مراسم  ــتار قطع كامل رابطه ايران با انگليس ش خواس
ــت ياد و خاطره 3 نفر  ــجو هر سال براي گراميداش روز دانش
ــگاه تهران به نام هاي  ــكده فني دانش ــجويان دانش از دانش
ــريعت رضوي  ــي، مصطفي بزرگ نيا و مهدي ش احمد قنچ
ــت نيروهاي رژيم پهلوي به  ــال 1332، به دس كه 16 آذر س
ــه دانشجو همراه  ــيدند، برگزار مي شود. اين س ــهادت رس ش
ــگاه تهران در اعتراض به سفر جرالد  ساير دانشجويان دانش
ــون، معاون رئيس جمهور وقت آمريكا به تهران تجمع  نيكس

كرده بودند.

 اقدام مداخله جويانه اخير مقامات آمريكا در تاسيس آنچه سفارتخانه مجازي خوانده اند، نشان از اهميت رابطه با ايران براي آنها دارد/  طرح: جام جم




