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 برنامه مراسم عزاداري ايام محرم 
در حضور حضرت آيت اهللا خامنه اي

ــوگواري حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) ، امسال نيز همچون  ــيدن ايام س همزمان با فرا رس
سال هاي گذشته مجلس عزاداري در حضور رهبر معظم انقالب برگزار خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا خامنه اي، اين مراسم 
از هفتم تا دوازدهم محرم برابر با شنبه 90/9/12 تا پنجشنبه 90/9/17، به مدت 6 شب، همراه 
با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در حسينيه امام خميني(ره) واقع در خيابان فلسطين، تقاطع 
ــب قبل از اقامه نماز مغرب و عشاء، احكام  ــود. همچنين هر ش خيابان آذربايجان برگزار مي ش

شرعي توسط حجت االسالم فالح زاده بيان مي شود.
از عموم مردم عزيز و عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت(ع)  دعوت شده تا در اين مراسم 

شركت فرمايند.
برنامه اين مراسم به شرح زير است:

ايام 
عزاداريسخنرانقبل از منبرتاريخمراسم

شب اول
شنبه

7 محرم
90/09/12

قرائت قرآن: 
سعيديان

مداح: ماه رخسار

حجت االسالم 
والمسلمين

عالي
منصور ارضي، 
حسين سازور

شب دوم
يكشنبه

8 محرم
90/09/13

محسن 
اعتماديان

حجت االسالم 
والمسلمين
دكتر رفيعي

علي انساني

شب سوم
دوشنبه

9 محرم
احمد چيني90/09/14

حجت االسالم 
والمسلمين
علم الهدي

سعيد حداديان

شب 
چهارم

سه شنبه

10 محرم
عاصي90/09/15

حجت االسالم 
والمسلمين

سيداحمد خاتمي
محمود كريمي

شب پنجم
چهارشنبه

11 محرم
صادق آهنگران90/09/16

حجت االسالم 
والمسلمين
پناهيان

محمد طاهري

شب 
ششم

پنجشنبه

12 محرم
مهدي سماواتي90/09/17

حجت االسالم 
والمسلمين
صديقي

مهدي 
سلحشور

ايراني ها  بازار 
عربستان را درو كردند

هجوم 
دانشجويان 

خشمگين
 به سفارت 

 انگليس

افزايش
 50 درصدي 

قربانيان 
گازگرفتگي

 مشكل حقوق فرهنگيان بازنشسته
 حل شد

بسياري از حجاج شهرستاني 2هفته پس از بازگشت 
هنوز به دنبال تحويل بارهايشان هستند

مريم يوشي زاده /  گروه جامعه

امروز آخرين گروه از حجاج ايراني برگشتند؛ زائراني 
كه خيلي هايشان، جيب ها را در عربستان تكانده اند و 
به گواه سعودي ها، هزينه يكساله هر مغازه دار سعودي 

را با ولخرجي هاي شان در طول حج، پرداخته اند. 
ــي آن كه  ــيد، ب ــم به پايان رس ــال ه ــع امس تمت
ــانه اي زائران را قانع كند از  ــدارهاي گسترده رس هش
ــتان چشم بپوشند تا سازمان  بنجل هاي چيني عربس
ــال هاي گذشته  ــود همچون س حج و زيارت ناچار نش
ــراي حمل بارهاي زائران، هواپيماهاي اضافه كرايه  ب
ــم حج، رئيس  ــال پس از پايان موس كند! تقريبا هر س
ــازمان  ــازمان حج براي توصيف كيفيت كار اين س س
ــت خبري برگزار مي كند تا به انواع پرسش هاي  نشس
خبرنگاران درباره چگونگي برگزاري مراسم توضيح 
بدهد، اما «جام جم» امسال تصميم گرفت پيش از اين 
نشست خبري با حضور در فرودگاه، كيفيت امسال حج 

را از زبان زائران ورودي به كشور بسنجد. 
 مهرآباد، 8 صبح، انتظار 

ــروازي كه ما براي ديدار با زائرانش رفته ايم، قرار  پ
ــاعت 05 / 8  بر زمين بنشيند، اما صفحه هاي  است س
ــالن نشان مي دهند كه يك ساعت و نيم  نمايشگر س

تاخير دارد.
 تاخير  پروازهاي حجاج آنقدر در طول سال ها تكرار 

ــاعت و نيم ديررسيدن  ــده كه هيچكس از يك س ش
هواپيما تعجب نمي كند و آنها كه براي خوشامدگويي 
ــان آمده اند سر صبر روي صندلي هاي فرودگاه  زائرش
ــته اند. هنوز تعدادي از زائران پرواز  چشم انتظار نشس
ــتند. مريم  ــرودگاه هس ــالن ف ــاعت 6 صبح در س س

نظربيگي يكي از آنهاست. 
ــرش در مجموع 4 چمدان و يك ساك  او و همس
ــتي كوچك با خود آورده اند. آنها اضافه بار ندارند.  دس
ــتي قرمز رنگ كوچك،  ــاك دس اما همراه آوردن س

برايشان 80 هزار تومان خرج برداشته است. 
ــه هر زائر  ــفر، ب ــد: پيش از س ــي مي گوي نظربيگ
ــد. چمدان ها و  ــاك كوچ داده ش ــدان و يك س 2 چم
ــدند، مدير كاروان به ما گفت ساك  ــاك ها كه پرش س
ــبي داشته باشد كه قيمتش 80 هزار تومان  بايد برچس
ــاك، 80 هزار تومان  ــت و ما براي همراه آوردن س اس

پرداختيم!
ــاعت 35 / 9  بر زمين  ــرواز زائران مورد نظر ما س پ
ــيند و همه آنها كه به ديدار آمده اند چشم به راه  مي نش
ــاعت 11 كه باالخره زائران  ــان مي مانند تا س زائرانش
ــي مي گذرند. اين پرواز  تك تك از ورودي هاي بازرس
ــران مي گويند تحويل  ــافر دارد و زائ حدود 400  مس
ــاعت و نيم توقف شان در سالن  بارشان، دليل يك س

مخصوص تحويل بار است. 
ادامه در صفحه 17

ــازمان بازنشستگي پس از گذشت چند  رئيس س
ــته  ماه در حالي از برقراري حقوق فرهنگيان بازنشس
ــت در انتظار صدور حكم  ــر داده كه آنان ماه هاس خب
ــازمان، پيش از اين آنان  ــتند و س ــتگي هس بازنشس
ــار  ــان تحت  فش ــو حكم استخدامي ش ــراي لغ را ب

قرار داده بود.
ــمار  ــيون آموزش مجلس، ش بنا بر اعالم كميس
ــر برآورد  ــا 30 هزار نف ــته 16 ت ــان بازنشس فرهنگي
ــمار آنان  ــود، ولي وزارت آموزش و پرورش ش مي ش
ــان  را 12 هزار و 360 نفر مي داند كه تنها 600 نفرش
ــده اند. براساس حكم آموزش و  ــكل روبه رو ش با مش
ــه رتبه «عالي» ارتقا  ــرورش اين افراد ماه ها قبل ب پ

يافته اند و در نتيجه حقوق ماهانه شان افزايش يافته، 
ــازمان بازنشستگي از عهده تامين اين افزايش  اما س
ــا با تقليل  ــته بود ت ــده و از آنان خواس ــوق برنيام حق
ــوند، اما با  ــه از دريافت اضافه حقوق منصرف ش رتب
مخالفت اين بازنشستگان كه بيشترشان تا 30 سال 
ــابقه خدمت دارند، از صدور حكم و پرداخت حقوق  س
ــتگي آنان امتناع كرده است.با گذشت بيش  بازنشس
از 8 ماه از آغاز سال جديد، رئيس سازمان بازنشستگي 
ــه برقراري حقوق  ــنا خبر داد  تاييدي ــره به ايس باالخ
تمامي كاركنان آموزش و پرورش كه قبل از اول مهر 

سال90 بازنشسته شده اند، صادر شده است.
ادامه در صفحه 17

ــال 40 نفر بر اثر گازگرفتگي جان  مهرماه امس
خود را از دست دادند، در حالي كه سال گذشته 23 نفر 
در مهر ماه به همين علت جان باخته بودند. مقايسه 
آمار گازگرفتگي در سال 89 و امسال نشان مي دهد 
كه قربانيان منواكسيدكربن در اين ماه افزايش 74 
ــاه افزايش 54/5 ردصدي   ــدي و در طول 7 م درص

داشته است.
ــاس اعالم سازمان پزشكي قانوني كشور،  براس
هر چند هنوز آمارهاي گازگرفتگي در هشتمين ماه 
سال به طور كامل جمع آوري نشده اما آمارهاي اوليه 
آبان ماه كه توسط ادارات كل پزشكي قانوني برخي 
استان ها اعالم شده، حكايت از افزايش گازگرفتگي 
در آبان ماه نيز دارد، به طوري كه در استان زنجان 5 
مورد و در استان آذربايجان شرقي 7 مورد مسموميت 
و مرگ با گاز منواكسيدكربن ثبت شده است. اين در 
ــال گذشته هيچ مورد  ــت كه در آبان ماه س حالي اس
ــي در زنجان اتفاق نيفتاد و در آذربايجان  گازگرفتگ
ــموميت و مرگ با گاز  ــرقي هم فقط 2 مورد مس ش
ــاس، از ابتداي  ــيدكربن روي داد.بر اين اس منواكس
امسال تا پايان مهر ماه 314 نفر به علت مسموميت 
با گاز منواكسيدكربن جان باختند كه از اين تعداد 220 

نفر مرد و 94 نفر زن بودند. 
ــابه  ــه با مدت زمان مش ــن آمار نيز در مقايس اي
ــال قبل كه 203 مورد گازگرفتگي ثبت شده بود،  س
ــان مي دهد. فروردين ماه  ــد را نش درصد رش  54/7
ــال با 85 مورد گازگرفتگي همچنان بيشترين  امس
ــت و كمترين آمار گازگرفتگي امسال  آمار را داراس

هم با 12 نفر در شهريورماه ثبت شد.
 طي سال گذشته در مجموع 782 نفر كه 566 نفر 
ــموميت با  آنها مرد و 216 نفر زن بودند به علت مس
ــيدكربن جان خود را از دست دادند.  به  گاز منواكس
گزارش مهر، گاز منواكسيد كربن گازي بدون رنگ 
ــوختن  ــت. عمده ترين منبع توليد اين گاز س و بوس
ناقص نفت و گاز است،  ولي اصوال در اثر احتراق هر 
نوع ماده سوختني خصوصا در محيط هاي در بسته 

و فاقد اكسيژن ممكن است توليد شود. 
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مقايسه آمارهاي گازگرفتگي
 نشان مي دهد كه قربانيان 
منواكسيدكربن در مهرماه

 افزايش 74 درصدي داشته است
ــوراي  2 روز بعد از اقدام نمايندگان مجلس ش
ــالمي در تصويب قانون كاهش سطح روابط  اس
ــس، اعضاي  ــالمي ايران با انگلي ــوري اس جمه
ــاهد حمايت  ــور در تهران ش ــن كش ــفارت اي س
ــگاه هاي تهران از اين  ــجويان دانش جدي دانش
ــم دانشجويان  تصميم مجلس بودند و البته خش
از اقدامات ضدايراني دولت انگليس به قدري بود 
ــتند مانع ورود برخي  كه نيروهاي انتظامي نتوانس
از آنها به داخل سفارت انگليس و باغ اين سفارت 

در خيابان شريعتي شوند. 
ــجويان كه ديروز در اولين  ــي از اين دانش برخ
سالگرد شهادت دكتر مجيد شهرياري، دانشمند 
ــورمان در مقابل سفارت انگليس  ــته اي كش هس
ــك در خيابان  ــاغ قله ــي و ب ــان فردوس در خياب
ــود تالش  ــرده  بودند با وج ــع ك ــريعتي تجم ش
ــرل اوضاع،  ــي براي حفظ كنت ــاي انتظام نيروه
ــس و باغ قلهك  ــفارت انگلي ــود را به داخل س خ
ــاندند. همزمان با اين اقدام دانشجويان، علي  رس
ــوراي اسالمي عصر  الريجاني رئيس مجلس ش
ــا انگليس را براي  ــون كاهش رابطه ب ــروز قان دي
ــورمان ابالغ كرد كه بر  اجرا به رئيس جمهور كش
ــه فرصت دارد  ــه 2 هفت ــاس آن وزارت خارج اس
روابط سياسي جمهوري اسالمي ايران را با رژيم 

سلطنتي انگليس به سطح كاردار تنزل دهد.
ــاعت 14 آغاز  ــجويان از س تجمع ديروز دانش
ــعارهاي مرگ  ــدگان ابتدا با ش ــد و تجمع كنن ش
ــفارت انگليس  ــر آمريكا، مرگ بر انگليس و س ب
تعطيل بايد گردد، اخراج فوري سفير اين كشور را 

از تهران خواستار شدند.
ــر، در ادامه اين  ــزارش واحد مركزي خب به گ
تجمع تعدادي از دانشجويان خشمگين كه قصد 
تصرف سفارت را داشتند با پرتاب  سنگ به داخل 
ــفارت اقدام به شكستن شيشه هاي اين محل  س

كردند.
ــجويان  به دنبال اين اتفاقات تعدادي از دانش
ــدند و پرچم  ــس در تهران ش ــفارت انگلي وارد س
ــور پايين كشيده و  ــفارت اين كش انگليس را از س
ــورمان را به جاي  ضمن آتش زدن آن، پرچم كش

آن به اهتزاز درآوردند.
ادامه در صفحه 2

گفت و گو با  مدير گروه
 دوره تحصيالت تكميلي 
مهندسي روباتيك
 در پژوهشكده روباتيك 
دانشگاه صنعتي اميركبير

هنرمند تا زنده است
 بايد بخواند و بياموزد

گفت وگو با عزت اهللا انتظامي
صفحه 7
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چهارشنبه 9 آذر1390 politic@jamejamonline.ir2سياسي
سايه خبر

  توضيحات ناطق نوري 
 درباره فعاليت  حزبي خود

ــالم علي اكبر ناطق نوري اعالم كرد : به رغم  حجت االس
ــايعات منتشر شده در برخي از رسانه ها درخصوص حضور  ش
ــات جامعه روحانيت مبارز، چنين خبري صحت  من در جلس

نداشته و بنده در اين جلسات شركت نخواهم كرد.
ــت مبارز در  ــخنگوي جامعه روحاني ــال س ــن ح در همي
واكنش به برخي اخبار مبني بر اعالم كناره گيري ناطق نوري 
ــه  اخير  ــت در جامعه روحانيت مبارز، افزود: در جلس ازعضوي
ــارز بحثي در اين مورد  ــوراي مركزي جامعه روحانيت مب ش
ــد و جلسه بعدي شوراي مركزي نيز بعد از دهه اول  انجام نش

محرم برگزار مي شود.

جهرمي: هنوز كيفرخواستم را نديده ام
خبرگزاري ايسنا نوشت: مديرعامل سابق بانك صادرات 
ــاد  در واكنش به اعالم صدور قرار مجرميتش در پرونده فس
بانكي اخير گفت: هنوز در اين قضيه كيفرخواستي نديده ام.

ــيدمحمد جهرمي، در واكنش به جزئيات پرونده فساد   س
بزرگ بانكي، افزود: زواياي اين پرونده را آقاي محسني اژه اي 
ــانه ملي اعالم كردند. مديرعامل سابق بانك صادرات  در رس
ــن پرونده در آينده صحبت  ــاءاهللا در خصوص اي افزود: ان ش

خواهم كرد. 

سفر نماينده روسيه در ناتو به ايران 
ــت:  نماينده دائم روسيه در ناتو در  ــنا نوش خبرگزاري ايس
ــي مساله سپر جهاني  ــت اواخر دي ماه براي بررس صدد اس

موشكي به چين و ايران سفر كند.
ــن در ميزگردي  ــتي؛ ديميتري راگوزي به گزارش نووس
ــما  ــيه گفت: مي خواهم به اطالع ش در مجلس دوماي روس
ــانم كه ما بنا  به ماموريتي از طرف رئيس جمهور در نظر  برس
داريم در آينده اي نزديك به چين و ايران سفر كرده و مسائل 
ــپر جهاني موشكي را در اين  ــه هاي س مربوط به اجراي نقش

كشورها مورد بررسي قرار دهيم.

بيانيه خصمانه آمريكا و اروپا عليه ايران
ــنا به نقل از شينهوا گزارش داد: آمريكا و  خبرگزاري ايس
اتحاديه اروپا در بيانيه اي مشترك اگرچه بر تعهداتشان براي 
ــته اي ايران تاكيد كردند، اما در  ــاله هس حل ديپلماتيك مس

اظهاراتي خصمانه مدعي شدند نگران رفتار ايران هستند.

 علت رفتن زنگنه 
به دادگاه كرسنت چه بود؟

ــبق نفت در گفت وگو با مهر،  بيژن نامدارزنگنه ،وزير اس
ــنت را رد كرد اما  ــه دادگاه بابت پرونده كرس ــار خود ب احض
ــابق و فعلي  ــدادي از مديران س ــت: در پي بازجويي تع گف
ــنت در ماه هاي اخير،  ــا پرونده كرس ــت نفت مرتبط ب صنع
ــخصا در اين زمينه  نامه اي براي دستگاه هاي ذي صالح  ش

ارسال كرده ام.

 واكنش مجلس
 به لغو سفر صالحي به الهه

ــاي حامل وزير  ــتان با عبور هواپيم ــت دولت مجارس مخالف
ــور، آن  ــالمي ايران از فضاي اين كش ــور خارجه جمهوري اس ام
ــاالنه سازمان  هم در حالي كه علي اكبر صالحي راهي اجالس س
ــيميايي در الهه هلند بود، اعتراض  ــترش سالح هاي ش منع گس

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را برانگيخت.
پس از آن كه وزارت خارجه لغو سفر صالحي به هلند را تاييد 
كرد و يادآور شد كه دولت مجارستان برخي مسائل فني را علت 
ــورمان قانع كننده  اقدام خود معرفي كرده كه از نظر مقامات كش
ــتان خواسته شده است  ــفير مجارس ــت و از اين رو از س نبوده اس
ــيون  در اين زمينه توضيحاتي ارائه كند؛ نمايندگان عضو كميس
ــوراي اسالمي نيز در  ــت خارجي مجلس ش امنيت ملي و سياس
ــتان و همراهي آنها با برخي  واكنش به اين اقدام دولت مجارس
كشورهاي غربي اعالم كردند كه اين كميسيون چنين توهيني 
ــد داد.برخي از نمايندگان بروز چنين  ــي قرار خواه را مورد بررس
ــتاي تحريم برخي مقامات ديپلماتيك تشريح  رفتاري را در راس
ــورت نهايي صورت  ــدند اگر اين روند به ص ــد و يادآور ش كردن
ــوي ايران به كشورهاي غربي داده  ــخ كوبنده اي از س گيرد پاس

خواهد شد./جام جم

 راي  به فوريت  طرح اصالح مقررات 
استخدامي سپاه 

ــالمي  به فوريت طرحي راي مثبت داد  ــوراي اس مجلس ش
ــپاه پاسداران، نيز مانند  كه در صورت تصويب نهايي، جانبازان س
ــهيد و امور ايثارگران از  جانبازان ارتش، عالوه بر حمايت بنياد ش
صندوق بازنشستگي سپاه نيز حقوق دريافت مي كنند.نمايندگان 
ــك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در  مجلس همچنين به ي
ــازان 25 درصد و باالتر و  ــورت تصويب نهايي، فرزندان جانب ص
ــهميه استخدامي برخوردار  ــال از س فرزندان آزادگان باالي 3 س

خواهند شد.  /جام جم

سناريونويسي براي نيروي قدس
 نشانه استيصال آمريكاست

حجت االسالم حسين طائب، مسوول سازمان اطالعات سپاه 
ــروز اگر آمريكا  ــفيران واليت در تهران، گفت: ام ــش س در هماي
ــان از اوج  ــروي قدس طراحي مي كند نش ــناريويي را براي ني س
ــتيصال آنها دارد. وي افزود: هجمه هاي گوناگون دشمنان به  اس
سپاه پاسداران گاهي با تهديدات بيروني و گاهي نيز با ويروس هاي 
ــت، اما در نهايت، هدف آنها هجوم به اين ستون خيمه  دروني اس

انقالب است./فارس

برگزاري نخستين كميته سه جانبه 
ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان

نخستين كميته سه جانبه ايران، تركيه و جمهوري آذربايجان 
ــه كشور پيش از ظهر ديروز در  با حضور معاونين وزراي خارجه س

وزارت امور خارجه آغاز به كار كرد. /جام جم

هجوم دانشجويان خشمگين به سفارت انگليس كمي از سياست
 همزمان با تجمع ديروز دانشجويان در مقابل سفارت انگليس تعدادي از دانشجويان خشمگين تهراني نيز به باغ قلهك هجوم بردند 

ادامه از صفحه اول
ــجويان به  ــت از ورود اين دانش ــروي انتظامي نيز نتوانس ني
ــت قريب به اتفاق  ــري كند و در حالي كه اكثري ــفارت جلوگي س
ــتند،  ــفارت حضور داش ــان مجاور اين س ــجويان در خياب دانش
ــمت هايي از اين  ــدند و در قس ــفارت ش گروهي از آنها داخل س

سفارت، پرچم ياحسين (ع) را نصب كردند.
ــجويان در تجمع عصر  ــر گزارش داد، دانش خبرگزاري مه
ــفارت انگليس شدند و قاب  ــاختمان اداري س ديروز خود وارد س
عكس ملكه انگليس را به پايين كشيدند.بر اساس اين گزارش، 
ــفارت بود،  ــي را كه در طبقه اول س ــجويان برخي مدارك دانش
ــيدند كه اين  ــجويان به آتش كش بيرون آوردند و در جمع دانش
ــپس دانشجويان  ــعار مرگ بر انگليس مواجه شد.س اقدام با ش
ــودند و در  ــفارت انگليس را گش ــمگين تهراني در اصلي س خش
ــس حاضر در محل عمال قادر به جلوگيري از ورود  ــي كه پلي حال
ــتري از آنها وارد  ــجويان به داخل سفارت نبود، تعداد بيش  دانش

سفارت شدند.
ــفارت  اما بعد از دقايقي كوتاه، ماموران نيروي انتظامي در س
ــجويان به داخل  ــتر دانش انگليس را براي جلوگيري از ورود بيش
سفارت بستند و بقيه دانشجويان حاضر در پشت در سفارت را به 
ــرون منتقل كردند و 3 تا 4 نفر از عوامل نيروي انتظامي براي  بي

خارج كردن دانشجويان، وارد سفارت شدند. 
 ورود تعدادي از دانشجويان معترض به باغ قلهك

ــفارت انگليس، حدود 100 نفر  همزمان با اين اتفاقات در س
ــمگين تهراني هم با وجود تالش مأموران  ــجويان خش از دانش
ــي اين  نيروي انتظامي وارد باغ قلهكـ  كه يكي از مراكز سياس
ــدند.به گزارش ايرنا، تعدادي  ــور در شمال  تهران استـ  ش كش
ــجويان اسناد و مدارك محرمانه و جاسوسي انگليسي ها  از دانش
ــك تهران موجود بود مصادره كردند و تعدادي  ــه در باغ قله را ك
ــتقر در ساختمان باغ قلهك نيز تحت حفاظت  از اتباع بيگانه مس
ــاعتي بعد از خبر ايرنا، خبرگزاري  ــجويان قرار گرفتند.س دانش
ــي باغ  ــاعت 19 اعالم كرد كه 6 كارمند انگليس فارس، حدود س
ــط  ــجويان قرار گرفته بودند، توس قلهك كه در محاصره دانش
پليس ديپلماتيك آزاد شدند و دانشجويان حاضر در باغ قلهك با 
سردادن شعارهايي در حال بيرون رفتن از اين مكان هستند. به 
گزارش خبرنگار جام جم، شب گذشته دانشجويان تجمع كننده 

ــدن از محل را  ــرط خود براي متفرق ش در مقابل  باغ قلهك ش
موافقت پليس با خروج بدون قيد و شرط همه دانشجويان حاضر 
در باغ قلهك اعالم كرده بودند.اما خبرگزاري فارس گزارش داد 
ــجويان از باغ  ــه ماموران نيروي انتظامي در حين خروج دانش ك
ــتگير و به كالنتري هاي اطراف   باغ  قلهك جمعي از آنان را دس

قلهك انتقال دادند.
 ورود مجدد دانشجوبان به سفارت

ــب  واحد مركزي خبر گزارش داد كه با وجود   همچنين ديش
تالش بي وقفه صدها پليس براي جلوگيري از ورود دانشجويان 
ــفارت، تعدادي از دانشجويان خشمگين بعد از اقامه  به داخل س
ــفارت شدند.به دنبال اتفاقات ديروز،  نماز مغرب بار ديگر وارد س
ــس از دولت ايران  ــور خارجه انگلي ــخنگو در وزارت ام ــك س ي

ــت تا حفاظت از جان  كاركنان سفارتخانه اين كشور را به  خواس
عهده بگيرد.وي افزود: بر اساس قوانين بين المللي و كنوانسيون 
ژنو دولت ايران موظف است از جان كاركنان سفارت محافظت 
ــرعت اقدام كرده و اوضاع را  كند و ما از آنها انتظار داريم تا به س

تحت كنترل خود درآورند.
 ورود دانشجويان به سفارت خودجوش بود

ــفارت انگليس  با  ــل س ــده در مقاب ــجويان تجمع كنن دانش
صدور بيانيه اي ضمن تاكيد بر اين نكته كه ورود دانشجويان به 
سفارتخانه انگليس به صورت خودجوش صورت گرفته است، بر 

ضرورت قطع رابطه با رژيم استعمارگر انگليس تاكيد كردند.
ابراز تاسف وزارت خارجه 

ــفارت  ــجويان در مقابل س در پي تجمع اعتراض آميز دانش

ــد،  ــس در تهران كه منجر به تظاهرات خارج از كنترل ش انگلي
ــالمي ايران با صدور بيانيه اي  ــور خارجه جمهوري اس وزارت ام
ــدودي از معترضان كه  ــاي غير قابل قبول مع ــي رفتاره از برخ
به رغم تالش نيروي انتظامي و تقويت نيروهاي حفاظت كننده 
ــف كرد و از مسووالن امر  ــفارت صورت پذيرفت، ابراز تاس از س
ــت اقدامات و بررسي هاي فوري و ضروري در اين رابطه  خواس
ــن تاكيد بر لزوم احترام  ــه عمل آورند.وزارت امور خارجه ضم ب
ــر مصونيت اماكن  ــررات بين المللي و با تاكيد ب ــه قوانين و مق ب
ديپلماتيك، بر تعهد دولت جمهوري اسالمي ايران به حفاظت و 
صيانت از اماكن و ماموران ديپلماتيك تاكيد  كرد و در بيانيه اش 
گفت كه از طريق مجاري قانوني و مبادي ذي ربط موضوع مورد 

پيگيري قرار خواهد گرفت.

جم
ام 

ي/ج
روز

م نو
راهي

س:  اب
عك

ــانزدهم اعضاي سازمان منع  در جريان اولين روز كنفرانس ش
ــيميايي در الهه، سفير و نماينده دائم كشورمان در  سالح هاي ش
ــيا انتخاب  ــازمان به عنوان معاون رئيس كنفرانس از گروه آس س

شد.
 به گزارش فارس، كاظم غريب آبادي در اين اجالس، به عنوان 
ــورمان را در خصوص موضوعات  رئيس هيات ايراني، مواضع كش

ــد و چين با  ــن حال، جنبش عدم تعه ــه كرد.در همي ــف ارائ مختل
ــي  ــيميايي از اهداف اساس ــالح هاي ش تاكيد بر اين كه امحاي س
ــيون منع سالح هاي شيميايي است، از اين كه كشورهاي  كنوانس
ــيه اعالم كرده اند  ــالح ها از جمله آمريكا و روس دارنده اين گونه س
كه امكان عمل به تعهدات خود در انهدام سالح هاي شيميايي در 

مهلت نهايي آن (29 آوريل 2012)  را ندارند، ابراز نگراني كردند.

ــل تاكيد كرد  ــري در امور بين المل ــام معظم رهب ــاور مق مش
سناريوهاي اخير آمريكا و همراهانش عليه ايران از جمله اقدامات 
ــير  آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ اثر بازدارنده اي براي مس

حركت جمهوري اسالمي ايران ندارد.
ــخصي  علي اكبر واليتي در گفت وگو با مهر، افزود: تحليل ش
ــچ گاه آژانس  ــت كه هي ــزارش آمانو اين اس ــه با گ ــن در رابط م

ــته اي ايران  بين المللي انرژي اتمي با فعاليت هاي صلح آميز هس
موافقت نكرده است.

ــت كه اگر  ــن حال گفت: ولي نكته در اينجاس ــي در عي واليت
ــالمي ايران  ــاي قبلي عليه جمهوري اس ــا و قطعنامه ه بيانيه ه
ــورمان وقفه به وجود آورده، اقدام  ــاز بوده و در حركت كش كارس

اخير آژانس نيز مي تواند موثر باشد.

واليتي:سناريوهاي غرب عليه ايران، اثر بازدارنده نداردايران معاون كنفرانس منع سالح هاي شيميايي شد




