
ــد از 84 روز تاخير باالخره همراه  ــال 92، بع اليحه بودجه س
ــه دوازدهم بودجه، در غيبت رئيس جمهور به مجلس  با اليحه س
ــيد و در ميان تذكرات و اعتراض هاي پياپي نمايندگان اعالم  رس

وصول شد. 
ــاون پارلماني  ــده، مع ــف اهللا فروزن ــزارش فارس، لط ــه گ ب
ــروز مجلس، اليحه  ــت علني دي ــور در ابتداي نشس رئيس جمه
ــن  ــه دوازدهم را به محمدحس ــال 1392 و اليحه س ــه س بودج
ــه در غياب علي الريجاني،  ــرد، نايب رئيس مجلس ك ابوترابي ف

رياست جلسه را به عهده داشت، تقديم كرد. 
ــدگان به دليل نيامدن  ــر و اعتراض هاي پي در پي نماين تذك
ــد تا اعالم  ــراي تقديم اليحه بودجه، موجب ش ــور ب رئيس جمه
وصول اين دو اليحه از سوي هيا ت رئيسه با تاخير صورت گيرد. 

ــردم اردبيل در مجلس در  ــوذن، نماينده م كمال الدين پيرم
ــرد:  رئيس جمهور طبق ماده 213  ــري آيين نامه اي اظهار ك تذك
ــت همزمان با ارائه اليحه  ــعه موظف اس قانون برنامه پنجم توس
ــال، گزارش اجراي يكساله  ــاالنه تا پانزدهم آذر هر س بودجه س
ــس ارائه كند و خالصه آن را در  ــون برنامه پنجم را نيز به مجل قان

جلسه علني به اطالع نمايندگان برساند. 
ــخ به اين تذكر پيرموذن گفت:  مواد 186 و  ابوترابي فرد در پاس
ــفاف و روشن چارچوب نحوه  188 آيين نامه داخلي به صورت ش
ــه چنددوازدهم را تعيين كرده  ــاالنه و اليح ارائه اليحه بودجه س
است. وي افزود: دولت موظف است لوايح بودجه ساالنه را حداكثر 
ــال تقديم مجلس  تا پانزده آذر ماه براي طي مراحل قانوني هر س

كند و نحوه رسيدگي به بودجه يك شوري خواهد شد. 
ــنواتي، حضور  ــليم بودجه س ــن براي تس ــزود: بنابراي وي اف
ــخص  رئيس جمهور هيچ الزامي ندارد و آنچه آيين نامه داخلي  ش
ــت كه دولت موظف است بودجه ساالنه را  تعيين مي كند، اين اس
ــم مجلس كند، اما امروز كه نهم  ــر تا پانزدهم آذر ماه تقدي حداكث
اسفند است و دولت مي خواهد بودجه را به مجلس بدهد، اين تاخير 

تخلف آشكار از قانون است. 
ــق قانون آيين نامه، اگر  ــرد ادامه داد: همچنين طب ابوترابي ف
ــنواتي را به مجلس ارائه  دولت تا پانزدهم آذر ماه نتواند بودجه س

كند، موظف است، اليحه بودجه چنددوازدهم را هم بدهد. 
نايب رئيس اول مجلس همچنين خاطرنشان كرد: ماده 213 
قانون برنامه پنجم مي گويد به منظور حسن اجراي قانون برنامه 
ــت  ــور، رئيس جمهور موظف اس ــرفت كش و ارزيابي ميزان پيش
همزمان با ارائه بودجه سنواتي به مجلس، گزارش عملكرد برنامه 
ــه  پنجم را نيز به نمايندگان ارائه كند و خالصه اي از آن را در جلس
ــاند؛ بنابراين تذكر آقاي پيرموذن  علني به اطالع نمايندگان برس
ــت و بايد رئيس جمهور گزارش عملكرد برنامه پنجم طي  وارد اس
ــال 91 را به مجلس ارائه مي كرد كه اين تكليف قانوني انجام  س

نمي شود. 
ــه ضرورتي ندارد بودجه  ــرد با تاكيد مجدد بر اين ك ابوترابي ف
ساالنه توسط رئيس جمهور تسليم مجلس شود، گفت: اما تذكر و 
اخطار نمايندگان درباره ارائه گزارش عملكرد برنامه پنجم توسط 

ــن گزارش را به  ــت و بايد رئيس جمهور اي ــور وارد اس رئيس جمه
مجلس ارائه مي كرد. 

  درخواست براى تشكيل جلسه فوق العاده
ــاري با بيان  ــم طي اخط ــده تهران ه ــي، نماين ــد توكل احم
ــه بودجه به مجلس  ــت آيين نامه براي ارائ ــه ترديدي نيس اين ك
ــور را ملزم به حضور در مجلس نمي كند، افزود: طبق  رئيس جمه
ــده است،  ــوم آراي نمايندگان تصويب ش برنامه پنجم كه با دوس
حضور رئيس جمهور براي ارائه گزارش از روند تحقق برنامه پنجم 

در مجلس ضروري است. 
ــت در صورت وارد دانستن اخطارش،  توكلي از ابوترابي خواس
اليحه چنددوازدهم را اعالم وصول كرده و يك جلسه فوق العاده 
ــه بودجه به مجلس  ــور رئيس جمهور و تحويل اليح براي حض
ترتيب دهد. ابوترابي فرد  با بيان اين كه تذكرات نمايندگان درباره 
ــت،  ــور نيافتن رئيس جمهور در مجلس تذكرات به حقي اس حض
ــه وحدت و تعامل  ــه رهبر معظم انقالب ب ــرايطي ك گفت: در ش
ــاي تعامل، وحدت و  ــته اند، ما نمي خواهيم اين فض ــه داش توصي
همدلي لطمه ببيند.  محمد رضا تابش، نماينده اردكان هم خطاب 
ــه را بر عهده داشت، گفت: شما  ــت جلس به ابوترابي فرد كه رياس
اليحه سه دوازدهم را براي اين كه اختاللي در كار كشور پيش نيايد 
قبول كنيد و طبق تذكري كه آقاي توكلي داد چون رئيس جمهور 
ــاله را تقديم نكرده، پذيرش اليحه بودجه را  گزارش برنامه يكس
ــته باشد تا  به وقتي موكول كنيد كه رئيس جمهور هم حضور داش

گزارش يكساله را ارائه كند. 
 اسداللهي: بايد به سمت آرامش برويم

ــردم تربت جام طي تذكري  ــداللهي، نماينده م غالمرضا اس

ــت و ما بايد به  ــور نيازمند آرامش اس گفت: با توجه به اين كه كش
ــي  ــمت آرامش حركت كنيم، مي توانيم اليحه بودجه را بررس س
كنيم. وي افزود: گزارش عملكرد دولت درباره تحقق برنامه پنجم 
ــد و ما مي توانيم از  ــخص خواهد ش در گزارش تفريغ بودجه مش

گزارش كميسيون استفاده كنيم. 
سيدمهدي موسوي نژاد، نماينده مردم دشتستان گفت: ما از 
پانزدهم آذر داد مي زنيم كه دولت اليحه بودجه را به مجلس ارائه 
بدهد. حاال كه چنين اتفاقي افتاده است بهتر است براي مقابله با  
آسيب هاي بيشتر و ضرر به اقتصاد كشور اليحه را بررسي كنيم. 

 كميسيون تلفيق، بودجه كامل را بررسى مى كند
ــه دوازدهم،  ــول اليحه بودجه و اليحه س ــس از اعالم وص پ
ــه مجلس در گفت وگو  ــيني، عضو هيات رئيس ــريف حس سيدش
ــده در اختيار  ــه چاپ ش ــنبه بودج ــار كرد: روز ش ــا فارس اظه ب
ــي  ــيون هاي مجلس بررس ــرار مي گيرد و كميس ــدگان ق نماين
ــي كميسيون ها  ــه دوازدهم را آغاز مي كنند بعد از بررس اليحه س
ــيون هاي  ــنهادهاي نمايندگان به كميس ــن ارائه پيش و همچني
ــه دوازدهم به مجلس مي آيد تا درباره كليات  تخصصي، بودجه س

آن راي گيري شود. 
ــا 15 روز فرصت  ــيون ها قانون ــار كرد: كميس ــيني اظه حس
ــكيل  ــه را دارند.  وي همچنين درباره تش ــي اليحه بودج بررس
ــه دوازدهم  ــي بودجه س ــيون تلفيق نيز گفت: براي بررس كميس
ــت و بعد از بررسي در  ــيون تلفيق نيس ــكيل كميس نيازي به تش
ــيون ها در صحن علني نهايي خواهد شد. وي تاكيد كرد:  كميس
كميسيون تلفيق بعد از عيد و براي رسيدگي به بودجه كامل سال 

92 تشكيل خواهد شد. 
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رصد سنگين وزارت اطالعات
ــوالى مبنى بر اين كه با توجه به  وزير اطالعات در جواب س
اخبار رسيده در رابطه با فتنه هاى انتخاباتى آيا وزارت اطالعات 
ــت، گفت: بله،  ــاى انتخاباتى خواهد داش ــد الزم را بر فض رص

سنگين رصد مى كنيم./ايسنا
 آملى الريجانى: جداكردن بخشى از

قوه قضاييه، خالف قانون است
رئيس قوه قضائيه با انتقاد از برخى تالش ها برا ى جدا كردن 
بخشى از قوه قضائيه گفت: اين طرح خالف قانون اساسى است. 
آيت اهللا آملى الريجانى افزود: ما با تمام قوا از استقالل دستگاه قضا 
ــترى از  دفاع مى كنيم. چندى قبل مرتضى بختيارى، وزير دادگس
تهيه اليحه اى در دولت مبنى بر افزايش اختيارات وزير دادگسترى 
ــازمان هاى تابعه  ــرى از س ــاس آن يك س خبر داده بود كه بر اس
ــازمان زندان ها از قوه قضاييه جدا شده و  ــتگاه قضا از جمله س  دس

زير مجموعه وزارت دادگسترى مى شود. /  مهر
بيادي: چمران حتما نامزد مي شود

ــركل جمعيت  ــهر و دبي ــوراي ش ــن بيادي،  عضو ش حس
ــزد انتخابات  ــت: مهدى چمران حتما نام ــران جوان گف آبادگ

رياست جمهوري يازدهم خواهد شد./ تسنيم
درخواست عراق براي مستثنا شدن از 

تحريم هاي ضدايراني آمريكا
ــت هاى دولت  وزارت امور خارجه عراق اعالم كرد در نشس
اين كشور با فرستاده آمريكا به عراق، هيچ توافقى درباره اجراى 
ــده است.به گزارش  ــوريه و ايران حاصل نش تحريم ها عليه س
شبكه الرافدين، لبيد عباوى، معاون وزير خارجه عراق گفت كه 
ــته اين كشور را از تحريم  دولت عراق از طرف آمريكايى  خواس

عليه ايران مستثنا كند. / ايسنا
نتايج يك نظرسنجي درباره انتخابات

ــز معتبر  ــط يك مرك ــده توس ــنجى انجام ش نتايج نظرس
ــت كه در فاصله چهار ماه مانده به  ــنجى بيانگر آن اس افكارس
انتخابات رياست جمهورى يازدهم، حدود 66درصد مردم آماده 
مشاركت در اين رويداد سياسي بوده و 43 درصد پاسخگويان، 
ــود ذكر كرده اند. جريان هاي  ــان را گزينه مطلوب خ اصولگراي
اصالح طلب، مستقل و حامي دولت نيز به ترتيب، درصدهايي 

حدود 22، 21 و 13 درصد را به خود اختصاص داده اند./ فارس
جان كري: اوباما آماده است

ــر امور  ــان كرى، وزي ــبكه فرانس 24، ج ــزارش ش ــه گ ب
ــتركى با همتاى  ــكا در كنفرانس مطبوعاتى مش ــه آمري خارج
ــوالى در مورد احتمال  ــوى اش در پاريس در پاسخ به س فرانس
ــنگتن گفت: باراك  ــام مذاكرات دوجانبه بين تهران و واش انج
اوباما رسما اعالم كرده كه در صورت موافقت رهبر ايران آماده 

مذاكره با اين كشور است. /  مهر
امضاي موافقت نامه گردشگري ايران و مصر

ــر در زمينه  ــكاري ايران و مص ــي هم ــه اجراي موافقت نام
ــام زعزوع، وزير گردشگري مصر  ــگري به امضاي هش گردش
ــازمان ميراث فرهنگي،  ــريف  ملك زاده، رئيس س و محمد ش

صنايع دستي و گردشگري ايران رسيد./ ايرنا

چكيده خبر رهبر معظم انقالب خطاب به رئيس جمهور پاكستان:
قاطعانه با كشتارهاي مذهبي برخورد كنيد

هشدار آيت اهللا نوري همداني درباره هجمه هاي اينترنتي به تشيع

رئيس جمهور: اگر كسي از قانون عبور كند، كارش اعتبار ندارد

ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب با ابراز اطمينان به دولت پاكستان براي حل 
ــكل افزودند: اميدواريم دولت شما در تحكيم وحدت  اين مش

مذهبي و قومي و پيشرفت پاكستان موفق باشد.
ــندي فراوان از اين  ــي زرداري نيز با ابراز خرس آصف عل
ــترش روابط دو جانبه اعتقاد  ــدار تأكيد كرد: عميقًا به گس دي

داريم.

رئيس جمهور پاكستان گفت: تالش بازيگران بين المللي 
و منطقه اي براي جلوگيري از تقويت روابط ايران و پاكستان، 
ــت زيرا ملت ها ياد گرفته اند در  ــت خورده اس تالشي شكس

مقابل دشمنان اسالم چگونه عمل كنند.
آصف علي زرداري، ايجاد جنگ داخلي را نقشه دشمنان 
پاكستان دانست و گفت: در پرتو دعاهاي جنابعالي، نخواهيم 

گذاشت اين نقشه اجرا شود.

ــترده عليه  ــبت به هجمه گس يكى از مراجع تقليد قم نس
ــيع در سايت هاى اينترنتى هشدار داد و گفت: بايد خود را  تش
ــن هجمه ها مهيا كنيم و البته در اين  ــخگويى به اي براى پاس

مسير نياز به تجهيزات گسترده اى داريم.
ــه گزارش فارس، آيت اهللا نورى همدانى در درس خارج  ب
ــد، گفت: استكبار  ــجد اعظم قم برگزار ش فقه خود كه در مس
جهانى، صهيونيست ها و همه كسانى كه انقالب به ضرر آنها 
تمام شد، بر اين باورند كه تشيع به پيروزى ملت ايران منجر 
شد و توانست انقالبى به وجود آورد كه در دنيا تاثيرگذار باشد 

و معادالت سياسى و فرهنگى را برهم بزند.
ــرف ديگر اين انقالب از ايران و علما  ــان كرد: از ط وى بي
ــت و به همين دليل همه قدرت  خود را براى كوبيدن  برخاس

ايران، شيعه، انقالب و امام به كار بسته اند.
اين مرجع تقليد به انتشار يك جزوه در قم اشاره و بيان كرد: 
در قم هر ماه يك جزوه منتشر مى شود و مطالبي عليه شيعه را 
از تمام سايت ها گردآورى مى كند و وقتى اين جزوه را مطالعه 

كنيم، درمى يابيم كه تا چه حد شيعه زير فشار قرار دارد.
ــرا(س) و  ــبهه افكنان، زه ــه ش ــاره به اين ك ــا اش وى ب
ــايت ها  ــانه معرفى مى كنند، گفت: در س مهدى(عج) را افس
ــد، حتى قرآن و پيامبر را زير  ــيعه مقدس مى دان تمام آنچه ش
سوال مى برند و اگر به اين شبهات پاسخگو نباشيم، كل دنيا 

را نسبت به ما بدبين مى كنند.
ــا اين گونه القا  ــى اضافه كرد: آنه ــت اهللا نورى همدان آي

مى كنند كه خطر انقالب بيش از خطر صهيونيست هاست.
وى ادامه داد: مى گويند شيعه از يهود و از زمان عبداهللا سبا 
ــكل گرفته است و در برخى موارد مى گويند شيعه از دوران  ش

صفويه آغاز شده است.
اين مرجع تقليد با بيان اين كه دشمنان تشيع هزينه هاى 
هنگفتى مى كنند تا جلوى پيشرفت شيعيان را بگيرند، اضافه 
ــى اين جزوه را مطالعه كند، مى فهمد كه در دنيا  كرد: اگر كس
ــترده اى هستيم كه  چه بايد كرد و البته نيازمند تجهيزات گس

بتوانيم جواب اين شبهات را بدهيم.

ــي صالحيت ها در  ــورد روند بررس ــور در م رئيس جمه
ــاني از قانون عبور  ــكي، گفت: اگر كس انتخابات نظام پزش

كنند، كارشان اعتبار ندارد. 
ــه  ــزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد در پايان جلس به گ
ــوال خبرنگاران در مورد روند  ــخ به س هيات دولت در پاس
ــكي افزود:  تائيد صالحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزش

همه چيز در كشور بايد براساس قانون باشد. 
ــتگاه هايي هم  احمدي نژاد اظهاركرد: اگر نهادها و دس
ــرده و فراقانوني عمل كنند،  ــي دخالت ك ــائل قانون در مس
ــور تصريح كرد: نظام  ــاري ندارد. رئيس جمه آن هم اعتب
ــت، تنها بايد درباره  ــكي قانوني دارد كه مشخص اس پزش
ــراي نمايندگان  ــا كاري كه ب ــتعالم كنند و آن ب ــراد اس اف
ــود، تفاوت دارد.  احمدي نژاد  مجلس يا وزارت انجام مي ش
ــت  ــكي يك نهاد صنفي اس ــا يادآوري اين كه نظام پزش ب
ــور  ــكي و درمان كش گفت: اين نهاد متعلق به جامعه پزش
ــت و نبايد نهادهايي كه مسئول نيستند بويژه نهادهاي  اس

امنيتي در آن دخالت كنند.
ــپاه  ــت كه اطالعات س ــن بد اس ــرد: اي ــه ك  وي اضاف
پاسداران و اطالعات غيرسپاه بيايند و دخالت كنند. رئيس 
ــكي بايد نمايندگان  قوه مجريه با بيان اين كه در نظام پزش
ــد: در اين  ــند يادآور ش ــته باش واقعي اين نهاد حضور داش
ــت كه نمايندگان نظام پزشكي مي توانند كارها  صورت اس

را اصالح و كمك كنند. 
احمدي نژاد گفت: پس از اين كه گزارش انتخابات نظام 

پزشكي آمد، تصميم خواهد گرفت. 
 اول نوروز در تركمنستان خواهم بود

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اعالم 
ــركت در جشن جهاني نوروز، اول فروردين  اين كه براي ش
ــت روز  ــتان مي رود گفت: كارهايي كه قرار اس به تركمنس

ــي ام اسفند منتقل كرده ايم  اول نوروز انجام دهيم به روز س
ــن جهاني نوروز در  ــركت در جش تا روز اول نوروز براي ش
تركمنستان باشيم. احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا 
سفر رئيس جمهور به تاجيكستان بعد از تركمنستان صورت 
ــا همزمان با آن خواهد بود افزود: ما برنامه  خواهد گرفت ي
ــفر به تاجيكستان را داريم كه اگر بشود از تركمنستان به  س
ــتان سفر خواهيم كرد در غير اين صورت زمان اين  تاجيكس

سفر تغيير مي كند. 
ــخ به سوال ديگري درباره معرفي  رئيس جمهور در پاس
ــوراي  ــت و كار و امور اجتماعي به مجلس ش وزراي بهداش
ــالمي تصريح كرد: وزراي پيشنهادي در همين دولت و  اس

تا پايان سال به مجلس معرفي خواهند شد. 
 مذاكره بهتر از دعواست

ــوال ديگري درباره توافق  ــخ به س احمدي نژاد در پاس
ايران و گروه 1+5 براي دور بعدي مذاكرات در شهر آلماتي 
گفت: چه اشكالي دارد، اين توافق خوب است و به هر حال 
مذاكره بهتر از دعوا است. رئيس جمهور افزود: آقاي جليلي 
ــد تا درباره آن  ــد و گزارش ها را بياورن ــرات برگردن از مذاك

بحث و بررسي شود. 
 نشست خبري رئيس جمهور پيش از عيد نوروز

ــال  رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد تا پيش از پايان س
و آغاز عيد نوروز نشستي خبري با رسانه هاي جمعي كشور 

داشته باشد. 
ــت شنبه شب خود با برخي  احمدي نژاد با يادآوري نشس
ــانه هاي گروهي، گفت: نشست قبلي كه برگزار كرديم  رس
خراب شد اما در نشست بعدي همه را دعوت خواهيم كرد. 
ــخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر  احمدي نژاد در پاس
ــفنديار رحيم مشايي، نامزد انتخابات رياست  اين كه اگر اس
ــود شما از وي حمايت خواهيد كرد گفت: شما  جمهوري ش

راجع به اين پرسش يك مقدار بيشتر فكر كنيد. 
احمدي نژاد اظهار كرد: اميدواريم جلسه اي برگزار شود 
كه تمام رسانه هايي كه در آن شب نبودند نيز در اين نشست 
خبري شركت كنند. وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره 
ــن ها از  ــن هاي نوروز گفت: اين جش اهميت برگزاري جش
ــت و بهار واژه  اي شيرين براي  اهميت خاصي برخوردار اس
ــت و همه آن را دوست دارند و فقط درباره  همه انسان هاس
ــخ به  ــت. وي در پاس ــت كه بهار، بهار اس ــود گف آن مي ش
ــه ديروز  ــوال ديگري درباره حضور نيافتن خود در جلس س
مجلس براي تقديم اليحه بودجه، گفت: تمام كساني كه در 
دولت هستند خود من هستند؛ همه رئيس جمهور هستند و 

رئيس جمهور يعني 76 ميليون نفر. 
ــري درباره  ــش ديگ ــه پرس ــخ ب ــژاد در پاس احمدي ن
ــاي  ــي مناظره ه ــت در برخ ــه از دول ــي ك انتقادهاي
ــه اين برنامه ها  ــورت مي گيرد با بيان اين ك تلويزيوني ص
ــت ــه دول ــا علي ــرد: حرف ه ــان ك ــد خاطرنش  را نمي بين

 تكراري است.

ابوترابي فرد: الزامى براى رئيس جمهور نيست كه بودجه را شخصا تقديم مجلس كند
اليحه بودجه به مجلس رسيد

جليلي: ديدگاه 1+5 به ايران نزديك تر شده است
شركت كنندگان در مذاكرات قزاقستان، اين گفت و گوهاى2روزه  را مثبت ارزيابى كردند

ــت.  ــته اي ديروز در آلماتي پاياني خوش داش ــرات هس مذاك
ــده طرف غربي از مواضع پيشين خود  ــر ش ــاس اخبار منتش براس
ــعيد جليلي با اشاره به برگزاري دور بعدي مذاكرات  كوتاه آمد و س
ــتن  ــدن مواضع دو طرف و برداش ــاه از نزديك ش ــن م درفروردي

گام هايي ملموس سخن گفت. 
ــرات، صبح هنگام،  ــزاري دور دوم مذاك ــروز پيش از برگ دي
ــت خارجي اتحاديه اروپا و سعيد  ــئول سياس ــتون مس كاترين اش
جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با يكديگر ديدار و 
ــعيد جليلي براي  گفت وگو كردند و پس از اين گفت وگو بود كه س

دومين بار با وزير خارجه قزاقستان ديدار كرد. 
ــك به مذاكرات  ــه پيش از آن منابع نزدي ــن درحالي بود ك اي
ــانه هاي غربي درباره ديدارهاي دوجانبه ايران با  آلماتي، خبر رس

كشورهاي روسيه، انگليس و آلمان را تكذيب كرده بودند. 
ــاعت 11  ــال برگزاري اين ديدارها دور دوم مذاكرات س  به دنب
به وقت قزاقستان (8 و 30 دقيقه به وقت تهران) در هتل ريكسوس 

ادامه يافت و دو طرف در حالي بر سر ميز مذاكره حاضر شدند.  
ــوراي عالي امنيت  ــعيد جليلي،  دبير ش ــه س پس از اين جلس
ــس از ارائه بيانيه خود به  ــد تا پ ــي در جمع خبرنگاران حاضر ش مل

پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دهد. 
 برداشتن گام هايي ملموس 

ــعيد جليلي  در سخنان خود از پيشنهاد 1+5 براي برداشتن   س
ــش ماه آينده  ــازي در ش ــتاي اعتمادس  گام هاي ملموس در راس

خبر داد. 
به گزارش فارس، وي با اشاره به اين كه پيشنهادهايي در اين 
زمينه ارائه شده است، افزود: تأكيد ايران بر متوازن و همزمان بودن 

گام ها بود و اين كه پيشنهادها نبايد نافي حقوق ايران باشد. 
دبير شوراي عالى امنيت ملي با بيان اين كه 1+5 در پاسخ به طرح 
جامع ايران كه هشت ماه پيش در مسكو اعالم شد، پيشنهادهايي 
را ارائه كرد كه ناظر بر برخي محورهاي طرح پيشنهادي ايران بود. 
جليلي گفت: برخي نكات در اين پاسخ نسبت به قبل واقع بينانه تر 
بود و سعي شده بود كه در برخي موارد به ديدگاه هاي ايران نزديك  
ــيدن به نقطه  ــود كه اين را مثبت تلقي مي كنيم. اگرچه تا رس ش
ــوب فاصله زيادي داريم. وي تصريح كرد: اين گفت وگوها را  مطل
ــازنده و برداشته  گامي مثبت مي دانيم كه مي تواند با رويكردي س

شدن گام هاي متقابل تكميل شود. 
 درخواستي براي تعطيلي فردو نبود 

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه كنفرانس مطبوعاتي اش 
ــه ايران به عنوان عضو فعال آژانس در چارچوب  ــا تاكيد بر اين ك ب
ــد، درخصوص  ــود را ادامه مي ده ــي و آژانس فعاليت خ ان پي ت
ــايت فردو نيز گفت: اين سايت، سايتي قانوني  احتمال تعطيلي س
و شناخته شده براي آژانس است كه زير نظر اين نهاد فعاليت خود 
ــدن آن هيچ توجيهي نداشته و چنين  ــته ش را ادامه مي دهد و بس

درخواستي از سوي آنها  مطرح نشده است.
وي همچنين درباره تاثير توافق هاي ايران با 1+5 در مذاكرات 
ــالمي ايران فعال ترين  ــي آژانس نيز اظهار كرد: جمهوري اس فن
ــترين همكاري را با اين نهاد دارد، اما اگر  عضو آژانس بوده و بيش
ــد كه اين  ــد بايد در چارچوب هايي باش اين همكاري ها فراتر باش

چارچوب ها بايد شكل بگيرد و ما آنها را مطرح كرده ايم. 
ــش ديگري درخصوص  ــخ به پرس ــي همچنين در پاس جليل
ــنهادي كه  ــازي 20 درصد اظهار كرد: آنها به پيش توقف غني س
ــده اند، اما موضوع همكاري مي تواند  ايران ارائه داد، نزديك تر ش

ــد و آنها به اين نتيجه رسيده اند كه بايد گام هاي  كمك كننده باش
واقع بينانه تري را براي نزديكي به ايران بردارند. 

ــوراي عالي امنيت ملي همچنين درخصوص شرايط  دبير ش
ايران براي توقف غني سازي 20 درصد گفت: هر پيشنهادي براي 
ــازي بايد برمبناي پذيرفته  ــازي و اعتمادس همكاري، شفاف س
شدن حقوق جمهوري اسالمي ايران و حق هسته اي آن از جمله 
غني سازي اورانيوم باشد و موضوع هايي در اين چارچوب، مي تواند 
ــوخت  ــو قرار گيرد.  وي با تاكيد بر اين كه توليد س ــورد گفت وگ م
ــلم ماست كه براساس  20 درصد براي تأمين نيازهايمان حق مس
ــت، خاطرنشان كرد: اين كه  ــده اس معاهده ان پي تي به ما داده ش
ــراي تأمين نيازهايمان مي توانيم همكاري كنيم، قابليت بحث  ب
ــب و رفتارهاي خصمانه و در  ــا بايد اعتماد ملت ايران جل دارد، ام

مقابله با ملت ايران كنار گذاشته شود. 
وي تصريح كرد:  هر آنچه نياز داشته باشيم اعمال مي كنيم چه 
ــه 20 درصد. ما بايد نياز خود را برطرف كنيم. اعمال  ــد و چ 5 درص
حق ما مبتني بر نيازهاي ماست و تا وقتي كه نياز داشته باشيم آن 

حق را اعمال مي كنيم. 
ــيدن مذاكرات با  ــن درباره احتمال به نتيجه رس وي همچني
ــارهايي  توجه به وجود عناصر تندرو در آمريكا افزود: با وجود فش
ــت ماه گذشته عليه ملت ايران به كار بردند، شاهد  كه آنها در هش
پيشرفت زيادي بوده ايم كه اين امر براي آنها نيز قابل توجه است 

و نشان مي دهد فشارهاي اقتصادي نتيجه اي نداشته است. 
ــان كرد: همچنين مردم در سالگرد پيروزي  جليلي خاطرنش
ــاط تر و محكم تر حمايت و پشتيباني خود  ــالمي با نش انقالب اس
ــان مي دهد آنها بايد  ــرايط نش را اعالم كردند كه مجموعه اين ش
ــوراي عالي امنيت ملي در  ــرد جديدي فكر كنند. دبير ش به راهب
ــن روند اظهار كرد: اگر آنها از  ــوص تغيير نظر 1+5 و ادامه اي خص
ــت ماهه گذشته ارزيابي داشته باشند، به آنها كمك  عملكرد هش
خواهد كرد كه به سمت راهبرد صحيح بروند، البته به نظر مي رسد 
ــيده اند كه بايد واقع بينانه تر رفتار كنند. وي  آنها به اين نتيجه رس
ــا بايد رفتارهايي  ــوص لغوتحريم ها افزود: آنه همچنين درخص
ــند كه اعتماد ملت ما را جلب كنند كه تحريم ها يكي  ــته باش داش

از اين موارد است. 
ــير گام هاي كوچكي  جليلي با بيان اين كه مي توان در اين مس

ــان كرد: 1+5 به گام هايي اشاره كردند كه ما  ــت، خاطرنش برداش
ــد. نفس ورود آنها به مساله رفع تحريم ها  گفتيم بايد متوازن باش
ــت كه البته بايد با توازن همراه باشد. وي با اشاره به  گام مثبتي اس
ــت اواخر سال جاري در استانبول  ــت كارشناسي كه قرار اس نشس
ــت كه توازن اين  ــت براي اين اس ــود، افزود: اين نشس برگزار ش

گام ها مشخص شود.
ــى افزود: بارها گفته ايم كه گفت وگو بايد براي همكاري   جليل
ــتفاده از ابزار فشار براي موفقيت   ــد. راهبردهايي از جمله اس باش

گفت وگوها حتما بي نتيجه است و جواب نخواهد داد.
 اشتون: طرحى اصالح شده به  ايران  ارائه داديم

ــت خارجي اتحاديه اروپا هم  ــتون، مسئول سياس كاترين اش
ــس مطبوعاتي كه پس از مذاكرات ايران و 1+5 برگزار  در كنفران
ــد گفت: طرح اصالح شده 1+5 پيشنهادهاي ايران را نيز در بر  ش
ــتيم كه در چارچوب «ان  مي گيرد.  وي افزود: دنبال راه  حلي هس
پي تي» باشد.  اشتون با اشاره به اين كه 1+5 طرحي اصالح شده 
به طرف ايراني ارائه داده كه سازنده بوده و همچنين نگراني هاي 
ــه  ــوص اين ك ــد، در خص ــكاس مي ده ــي را در آن انع بين الملل
ــده است؟ گفت:  ــوي 1+5 به ايران ارائه ش ــنهادي از س چه پيش
ــخن بگويم، چرا كه مي خواهيم  نمي توانم درباره جزئيات طرح س
ــران بدهيم تا در مورد طرح مطالعه كند و ديگر  ــي به اي اوال فرصت
اين كه كارشناسان بايد درباره آن بحث و بررسي داشته باشند؛ پس 

بهتر است بگذاريم اين فرآيند روند خود را طي كند. 
ــبت به نگاه  ــاره دور دوم مذاكرات نيز اظهار كرد: نس وي درب
مثبت طرف ايراني اميدوارم. بسيار تالش كرديم به نتايج ملموسي 
ــيم و اعتمادسازي كنيم و پيش برويم. درست است كه آقاي  برس
ــم و ببينيم  ــد به نتايج نگاه كني ــي دارد، اما باي ــي نگاه مثبت جليل
كارشناسان چگونه نظر مي دهند. اشتون درخصوص تعطيلي فردو 
نيز اظهار كرد: من در مورد طرح 1+5 جزئياتي ارائه نمي دهم. وي 
ــا آقاي جليلي ديداري دو  ــاره به ديدار خود با جليلي گفت: ب ــا اش ب
جانبه داشتم تا تصميم بگيريم چطور پيش برويم. 1+5 مي خواهد 
ــير اعتمادسازي مثبت حركت كند. در همين حال سرگئي  در مس
ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه تائيد كرد كه كشورهاي عضو 
گروه 1+5 پيشنهاد كاهش تحريم ها برضد ايران را در ازاي توقف 

غني سازي اورانيوم با غناي 20 درصد داده اند. 

 مخالفت نمايندگان 
با محدودكردن خبرنگاران مجلس

ــاعته درباره  ــي يكس نمايندگان مجلس بعد از بحث و بررس
ــان در مجلس، استمرار  محدوديت حضور فيلمبرداران و عكاس

شرايط فعلي را تصويب كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان، ديروز در جريان بررسي طرح 
ــالح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس، ماده يك اين  اص
طرح را كه به فعاليت تصويربرداران و عكاسان مرتبط بود بررسي 
و حذف كردند.در ماده يك اين طرح آمده بود كه تصويربرداري 
ــاعت  ــات مجلس فقط در يك س ــم از فيلم و عكس از جلس اع
ــت و در موارد خاص با تشخيص  ــروع جلسات علني مجاز اس ش
ــه اين مدت قابل افزايش است. البته تصويربرداران  رئيس  جلس

صداوسيما و مجلس از اين حكم مستثنا شده بودند.
ــت، طي پيشنهادي خواستار  جبار كوچكي نژاد، نماينده رش
ــاعت شروع جلسات» از اين طرح شد كه  حذف «فقط در يك س
با 109 راي موافق، 59 راي مخالف و 20 راي ممتنع به تصويب 
ــنهاد  ــيد. بيژن نوباوه نماينده تهران در موافقت با  اين پيش رس
ــالمي ايران استقرار  گفت: يكي از افتخارات نظام جمهوري اس
جريان آزاد اطالعات است و ما نبايد با كارهاي اشتباه اين افتخار 

بزرگ را لكه دار كنيم.
ــا بيان اين كه آمريكا با تمام ادعايش موفق به برقراري  وي ب
ــده و هم اكنون اخبار سنا  ــورش نش جريان آزاد اطالعات در كش
ــور به طور دقيق در اختيار مردم قرار نمي گيرد،  و كنگره اين كش
گفت: بنده با 32 سال سابقه خبري مي دانم كه خبرنگاران چقدر 
ــد از اين كه ما به  ــا ما كار مي كنند و بع ــند، آنها ب زحمت مي كش
كميسيون مي رويم منتظر مي شوند تا اخبار كميسيون را بگيرند 

و در نهايت همراه با ما فعال هستند.
ــاعت در  ــان يك س نوباوه گفت: اين كه ما مي گوييم عكاس
ــي كه بخواهد  ــه علني حضور يابند، چه معني دارد؟ عكاس جلس
ــم اخالقي را رعايت نكند، در 5 دقيقه هم مي تواند كارش را  حري
بكند. اما ما بايد در جريان آزاد اطالعات به عكاسان و خبرنگاران 

كشورمان احترام بگذاريم.
وي از نمايندگان خواست با پيشنهاد حذف تعيين زمان براي 
ــان در جلسه علني موافقت كنند تا به گفته او، اين  حضور عكاس
مصوبه نادرست به پاي مجلس نهم نوشته نشود.حميد رسايي، 
ــنهاد گفت:  همانطور كه  ــده تهران در مخالفت با  اين پيش نماين
ــود كه خارج  در بين ما روحانيون و نمايندگان افرادي پيدا مي ش
ــت در بين عكاسان محترم  از ضابطه عمل مي كنند، ممكن اس
هم فردي باشد كه ضابطه و حريم اخالقي را رعايت نكند.پس از 
اظهارات موافقان و مخالفان، نمايندگان مجلس پيشنهاد حذف 

اعمال محدوديت براي عكاسان را تصويب كردند.
ــه راي نمايندگان  ــنهاد حذف، اصل ماده ب ــد از تائيد پيش بع
ــد كه با 114 راي موافق، 61 راي مخالف و 17 راي  ــته ش گذاش
ممتنع تصويب نشد. محمدحسن ابوترابي فرد كه رياست جلسه 
را برعهده داشت، بعد از بحث و بررسي، حذف كل ماده يك را به 
ــت كه نمايندگان با 118 راي موافق، 45 راي مخالف  راي گذاش

و 13 راي ممتنع، حذف اين ماده را تصويب كردند.
ــذف ماده يك طرح اصالح  ــاس اين گزارش، بعد از ح براس
ــس كه به دنبال محدود  ــوادي از قانون آيين نامه داخلي مجل م
كردن حضور فيلمبرداران و عكاسان در جلسه علني بود شرايط 

فعلي براي حضور فيلمبرداران و عكاسان ادامه خواهد يافت.

ــا واكنش هاي  ــت و نتايج آن ب ــزاري اين نشس برگ
متعددي همراه بود. علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه 
ــورمان در حاشيه نشست سازمان ملل در وين گفت:  كش
من مطمئنم ايران و گروه 1+5 مي توانند درباره موضوع 

هسته اي به توافق برسند. 
وي افزود: من بسيار خوشبين هستم كه مي توانيم با 

شش قدرت جهاني توافق كنيم. 
ــكا نيز مذاكرات  ــري، وزير امور خارجه آمري جان ك
آلماتي را مفيد دانست و بار ديگر از آمادگي آمريكا براي 

گفت وگوي دو جانبه با ايران خبر داد. 
ــه گزارش رويترز وي گفت: اگر ايران به طور جدي  ب
به همكاري بپردازد، مي توان به توافقي درازمدت و جامع 

دست يافت. 
ــه انگليس نيز در پايان دور  ــام هيگ وزير خارج ويلي

ــودمند  جديد مذاكرات ميان ايران و 1+5، آن را گامي س
ــته است: منتظريم  ــت و در صفحه توئيتر خود نوش دانس
ــت بعدي در ماه مارس، پاسخ مثبتي به  تا ايران در نشس

طرح 1+5 بدهد. 
سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه و سرپرست هيات 
روسيه در مذاكرات ايران و 1+5 نيز در پايان مذاكرات آلماتي 
ــرد و افزود: برخي  ــودمند توصيف ك اين گفت وگوها را س
جنبه هاي دستيابي به راه حل براي اين موضوع و همچنين 
روش هاي افزايش اعتماد، مورد بررسي قرار گرفت.  وزارت 
خارجه چين نيز اعالم كرد مذاكرات قزاقستان به شيوه اي 

صريح و سازنده انجام شد. 
ــئول  ــتون مس ــخنگوي كاترين اش مايكل مان، س
ــت خارجي اتحاديه اروپا نيز مذاكرات را  ــتگاه سياس دس

بسيار سودمند توصيف كرده بود. 

مذاكراتي سودمند 

ــش به برخي  ــپاه در واكن ــط عمومي س ــئول رواب مس
اظهارنظرها پيرامون دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشكي 
ــال قانوني بوده و در  ــپاه كام تاكيد كرد: اقدام اطالعات س

پاسخ به استعالم مراجع قانوني انجام شده است. 
ــپاه، سردار رمضان شريف  به گزارش روابط عمومي س
ــان مي دهد مرجع  ــتندات موجود نش ــزود: قرائن و مس اف
قانوني، قبل از سپاه از ديگر نهادهاي امنيتي و اطالعاتي نيز 
استعالم كرده و درخصوص ردصالحيت شدگان پاسخ همه 
ــت. سخنگوي سپاه پاسداران انقالب  آنها «منفي» بوده اس
اسالمي با بيان اين كه «بهتر بود عزيزان قبل از رسانه اي كردن 

اين قضيه، به امكان بررسي و پيگيري دقيق موضوع از مجاري 
قانوني و داليل متقن و محكم ردصالحيت ها مي انديشيدند»، 
اظهار كرد: حفظ آرامش، وحدت و يكپارچگي در كشور نيازمند 
عزم ملي و تمكين قانون است و سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ــعي كرده است از ورود به مسائلي كه ممكن است به  همواره س
ــود، پرهيز  ــويش و انحراف اذهان و افكار عمومي منجر ش تش
كند و به وظايف قانوني خود بپردازد. شريف  تأكيد كرد: بديهي 
ــپاه در پاسخ به استعالم مراجع قانوني در  ــت اقدام نكردن س اس
ــكي، يك كار خالف قانون محسوب  زمينه انتخابات نظام پزش

مي شد. 

سردار شريف: اقدام اطالعات سپاه كامال قانوني بوده است
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