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 رئيس جمهور: گزارش هاي ارتباطات مردمي 
سالي 2 بار  رسيدگي مي شود

ــات مردمي در دولت  ــاي نهايي ارتباط ــالي 2 بار گزارش ه ــا بيان اين كه س ــور ب رئيس جمه
ــكالت مردم  ــيدگي به مش ــود، گفت: هيات دولت تمامي تالش خود را براي رس ــيدگي مي ش رس

انجام مي دهد.
به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد ديروز در حاشيه ديدار چهره به چهره با مردم غرب تهران كه 
در ادامه دور چهارم سفر استاني به تهران انجام شد، افزود: در رسيدگي به مشكالت مردم به پرونده 
ــود.وي از سازماندهي و پيگيري مستمر تمام درخواست ها  هر وزير و معاونان وي امتياز داده مي ش
ــخص شدن نتيجه نهايي آنها خبر  ــار مختلف مردم در مالقات چهره به چهره تا مش و مطالبات اقش
ــوالي در مورد جمع بندي دولت از ديدارهاي مردمي، گفت: براي  ــخ به س داد.رئيس جمهور در پاس
برگزاري سفرهاي استاني و انجام ديدارهاي چهره به چهره مردمي، سازماندهي بسيار گسترده اي 
ــاماندهي امور شده  ــوول س ــيع در معاونت اجرايي رئيس جمهور، مس ــده و يك حوزه وس انجام ش
ــت ها و مطالبات هر يك از مالقات شوندگان با رئيس و اعضاي  ــت.احمدي نژاد افزود: درخواس اس
هيات دولت خالصه و در يك سيستم يكپارچه ثبت شده و هر پرونده تا پايان پيگيري و گزارش آن 
ــووالن مربوط ارائه مي شود.احمدي نژاد همچنين در  به تفكيك حوزه به رئيس جمهور، وزير يا مس
ــوال كه آيا مشكالت مردم تهران با ساير استان ها تفاوتي دارد، تصريح كرد: كليت  ــخ به اين س پاس

مسائل تفاوت زيادي با هم ندارد، چرا كه همه مردم با مسائل يكساني مواجه هستند.

ارزيابي
 رئيس مجلس 
از حوادث اخير

 اقدام دانشجويان نمادي از 
افكار عمومي ايران درباره انگليس بود

علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در نشست خبري روز گذشته خود اقدام دانشجويان 
ــس را نمادي از  ــفارت انگلي ــل س ــي در مقاب ايران
ــت و تاكيد كرد:  ــران دانس ــي ملت اي افكار عموم
ــته  ــران از رفتار انگليس در چند دهه گذش ــت اي مل
رنجيده اند و اگر دولت انگليس ترديد دارد، مي تواند 
ــبت به  ــنجي كند تا ببيند نظر ملت ايران نس نظرس

اين دولت چيست.
ــم در اين كنفرانس  ــه گزارش خبرنگار جام ج ب
ــبت دهم آذر روز مجلس برگزار  خبري كه به مناس
ــت  ــد، الريجاني گفت: دولت انگليس مي توانس ش
ــس از انقالب به نظر ملت ايران احترام بگذارد؛ اما  پ
ــاي آن رفتارهاي موذيانه اي  در پيش گرفت؛  به ج
چون رفتار ديپلماتيك نمي تواند از ماهيت خصمانه 

برخوردار باشد.
ــه حركت در  ــجويان ب ــه به دانش ــا توصي وي ب
ــوراي  ــوب قانون افزود: كاري كه مجلس ش چارچ
ــش روابط كرد در  ــالمي در تصويب قانون كاه اس
همين چارچوب است. قانون كاهش روابط پاسخي 

به رفتارهاي خصمانه انگليس بود.
ــبكه  ــوال خبرنگار ش ــخ به س الريجاني در پاس
تلويزيوني TRT در خصوص اقدامات ديگر عليه 
ــت انگليس و آينده روابط ايران با اتحاديه اروپا  دول
ــرايط زمان  ــات ديگر ما با توجه به ش ــت: اقدام گف
ــود. ما توصيه نمي كنيم كه كشور  ــنجيده مي ش س
ــابه با رفتارهاي گذشته خود  ــتان رفتار مش انگلس
ــتان اگر مسير فعلي را  ــته باشد اما دولت انگلس داش
ــابه و درخور  ادامه دهد، ملت ايران هم اقداماتي مش

انجام مي دهند.
ــس مجلس با تاكيد بر اين كه ايران با برخي  رئي
ــور هاي اروپايي ارتباط اقتصادي دارد، افزود:   از كش
البته موضع ما با  برخي كشورهاي عضو اين اتحاديه 

به خاطر رفتارهاي گذشته شان تغيير كرده است.
ــت ايران با  ــا بيان اين كه دول ــس مجلس ب رئي
اتحاديه اروپا طرف نيست، گفت: كشورهاي عضو 
ــأن ملت ايران  اين اتحاديه بايد رفتارهاي درخور ش
ــند نه اين كه رفتارهاي مشابه با دولت  ــته باش داش

انگلستان را در پيش بگيرند.
ــاي  ــه موضعگيري ه ــاره ب ــا اش ــي ب الريجان
ــتان در قبال حركت  ــته مقامات انگلس ــب گذش ش
ــري برخي  ــه كارگي ــجويان  و ب ــوش دانش خودج
كلمات از سوي مقامات اين دولت تاكيد كرد برخي 
ــت. كشورها بايد مودبانه  ــأن نيس كلمات  درخور ش
درخور شأن ملت ها سخن بگويند و ملت ايران توقع 
ندارد كه كشور انگلستان كه داراي پيشينه رفتاري 
بسيار تاريكي است در قبال دانشجويان ما اين گونه 
سخن بگويد. وي افزود: دولت انگلستان مي خواهد 
ــجويان و تصويب قانون كاهش روابط  اقدام دانش
ــتاويزي براي سرپوش گذاشتن بر رفتارهاي  را دس

گذشته خود قرار دهد.
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اعتصاب ميليوني انگليس را فلج كرد
به گفته اتحاديه كارگري اعتصاب روز گذشته انگليس در 30سال اخير در اين كشور بي سابقه بوده است

بازار در انتظار عرضه بيشتر 
سكه هاي دولتي

فروش مسكن مهر در بنگاه هاي امالك

 با ايجاد شكاف 70 هزار توماني ميان  قيمت سكه بانكي و آزاد
 بانك مركزي بايد براي ورود سكه بانكي كافي به بازار وارد عمل شود

فروش 40هزار واحد مسكن مهر شهر جديد پرند دو هفته ديگر آغاز مي شود
مشاوران امالك استان تهران با موافقت وزير راه 

و شهرسازي كارگزار فروش مسكن مهر شدند.
ــووليت  ــاوران امالك مس ــن تصميم مش ــا اي ب
ــه متقاضيان به  ــكن مهر را ب تحويل واحدهاي مس

عهده خواهند گرفت.
ــال پيش براي  ــكن مهر كه حدود 2 س طرح مس
ــده بود، هم اينك  ــازان واگذار ش ــاخت به انبوه س س
با واگذاري مسووليت فروش آن به مشاوران امالك 
ــازان و  ــوده اتصال بين انبوه س ــت حلقه مفق توانس

متقاضيان خريد مسكن مهر را تكميل كند.
ــر راه و  ــر، وزي ــد مركزي خب ــزارش واح ــه گ ب
ــت  ــاره به اين كه با اين كار سياس ــازي با اش شهرس
ــذاري آن به  ــر نمي كند بلكه واگ ــكن مهر تغيي مس
ــير بهتري قرار مي گيرد و مسكن  متقاضيان در مس
مهر هويت پيدا مي كند، گفت: ورود مشاوران امالك 
به فروش مسكن مهر اين طرح را پررونق تر مي كند 
ــكاران وزارت راه و  ــووالن و پيمان ــار آن مس و در كن
ــاخت متمركز  ــازي همه توان خود را روي س شهرس

مي كنند. 
علي نيكزاد افزود: اين خانه ها پايان كار، دفترچه 

ــت تفكيكي  ــورت وضعي ــاطي و ص ــروش اقس ف
ــكن به  ــد كه اين كار در كنار بازاريابي مس مي خواه

مشاوران امالك واگذار مي شود.
ــور هم با بيان اين كه  رئيس اتحاديه امالك كش
ــاخته  و حاال  ــكن را س ــازي مس وزارت راه و شهرس
ــاوران امالك است كه آن را در پيشخوان  وظيفه مش
ــدا كنند، گفت: به  ــد و براي آن متقاضي پي قرار دهن
ــتري كه مشاوران امالك براي مسكن  ازاي هر مش
ــاوره دريافت  مهر پيدا كنند، 40 هزار تومان حق مش

مي كنند كه مستقيما به حساب آنها واريز مي شود. 
ــرايطي  ــروي افزود: همه ش مصطفي قلي خس
ــت در  ــكن مهر مورد نياز اس ــه براي دريافت مس ك
ــترك گنجانده شده و از 15 روز ديگر  توافق نامه مش
ــكن مهر به  ــد براي خريد مس ــه مردم مي توانن هم
مشاوران امالك استان تهران مراجعه كنند. 95 هزار 
ــهم شهر جديد پرند از مسكن مهر است كه  واحد، س
ــاخته  16 هزار واحد آن را تعاوني ها و بقيه را دولت س
ــكن  ــت. در مرحله اول فروش 40 هزار واحد مس اس
ــاوران امالك استان  ــهر جديد پرند به مش مهر در ش

تهران واگذار شد.

ــمي فروش  در حالي كه بانك مركزي قيمت رس
ــكه  ــكه را پايين آورده، اما به دليل كمبود توزيع س س
بانكي، فاصله قيمتي سكه در بانك و بازار روبه افزايش 
ــت باعث حركت  ــوع ممكن اس ــت كه اين موض اس
نقدينگي سرگردان به سوي اين بازار و آشفتگي بيشتر 

قيمت ها شود.
به گزارش خبرنگار جام جم، كارشناسان و فعاالن 
ــكه اين روزها از حركت بهمن گونه نقدينگي  بازار س
ــكه نگرانند و اميدوارند تدابير بانك  ــوي بازار س به س
ــكه با هجوم  ــود كه بازار س ــوري اجرا ش ــزي ط مرك
ــرگردان مواجه نشود؛ چرا كه در غير اين  نقدينگي س
ــراي كاهش 80 هزار  ــورت تدابير بانك مركزي ب ص
توماني قيمت سكه نتيجه برعكس داده و ثواب تبديل 

به كباب خواهد شد.
ــزار كاهش  ــتفاده از اب ــن فعاالن، اس ــه گفته اي ب
ــي دارد و آن  قيمت ها در هر بازاري يك مكمل اساس
ــباع بازار است. در غير اين  ورود كاالي ارزان براي اش
ــمي و غيررسمي  صورت فاصله قيمتي بين بهاي رس
كاال آنچنان زياد خواهد شد كه نقدينگي سرگردان در 
ــت افراد براي استفاده از اين فاصله ميل به حركت  دس
ــت كه با حضور  ــن اس ــمت اين بازار يافته و روش به س
نقدينگي تقاضا و صف خريد افزايش يافته و قيمت ها 
به حال سابق بازگشته و حتي ركوردهاي جديد بر جاي 
ــكه در  مي گذارد. چنين معادله اي هم اكنون در بازار س

حال شكل گيري است.
ــت با  ــطح بازار حاكي اس گزارش خبرنگار ما از س
وجود كاهش قيمت رسمي سكه در بانك ملي توسط 
بانك مركزي، بازار هنوز حاضر نشده قيمت هاي خود 

را كاهش دهد. چون هنوز ميزان توزيع سكه بانكي به 
ــت كه بازار را قانع كند كه بانك مركزي  آن اندازه نيس
عزم دارد با ورود انبوه سكه به قيمت رسمي بهاي سكه 
ــان  ــازار آزاد را كاهش دهد. در نتيجه اكثر طالفروش ب
ــيده و منتظر واكنش بانك  از فروش سكه دست كش

مركزي هستند. 
بر اين اساس ديروز هر قطعه سكه تمام طرح جديد 
در بانك ملي به 535 هزار و 600 تومان كاهش يافت 
كه به اين ترتيب نسبت به 3 روز گذشته حدود 80 هزار 

تومان كاهش نشان مي دهد. 
ــرح جديد در بازار افزايش  ــكه تمام ط اما قيمت س
يافت و به سطح 605 هزار تومان رسيد. به اين ترتيب 
حباب قيمتي سكه بانكي و آزاد به حدود 70 هزار تومان 
ــيد و همين فاصله است كه احتماال غول نقدينگي  رس

را براي حركت به سمت اين بازار وسوسه خواهد كرد.
ــزي در طول 3 روز  ــان بانك مرك به گفته سكه فروش
ــكه بانكي وارد بازار نكرده  ــته به اندازه كافي س گذش
ــكه، صف خريد  ــان از فروش س و با امتناع سكه فروش

شكل گرفته است.
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ــاي اتحاديه هاي صنفي  ــزار نفر از اعض ده ها ه
ــته عليه  ــري و فعاالن مدني انگليس روز گذش كارگ
ــت ائتالفي  ــت اقتصادي دول ــت هاي رياض سياس
ــرات كردند. اين  ــدن تظاه ــهر لن ــور در ش اين كش
ــد و  ــترده در مركز پايتخت برگزار ش تظاهرات گس
شركت كنندگان با سردادن شعارهايي سياست هاي 
ــر دولت در  ــژه تغييرات مدنظ ــس بوي ــت انگلي دول
ــدان و كارگران  ــتگي كارمن ــاي بازنشس صندوق ه
ــوم كردند.  ــي و دولتي را محك ــاي عموم بخش ه
ــهر لندن،  همزمان با اين تظاهرات بزرگ در مركز ش
ــع و راهپيمايي ديگر نيز ديروز در  ــش از هزار تجم بي

نقاط مختلف انگليس برگزار شد.
ــي با خود حمل  ــدگان پالكاردهاي تظاهرات كنن
ــده بود:  ــته ش ــد كه  روي برخي از آنها نوش مي كردن
ــد، از  ــف كني ــي را متوق ــارات عموم ــش اعتب كاه
دست اندازي به صندوق هاي بازنشستگي كارمندان 
ــا را حفظ كنيد، دولت به  ــاغل م خودداري كنيد، مش
فكر اقشار كم درآمد نيست، بانكداران و سرمايه داران 
مسوول بحران اقتصادي جاري  هستند نه كارگران، 
ــتگي خود مبارزه  ما براي حفظ صندوق هاي بازنشس

خواهيم كرد و... 
ائتالف بزرگ ضدجنگ انگليس و سازمان مبارزه 

براي خلع سالح هسته اي موسوم به سي ان دي نيز از 
ــاب و تظاهرات فعاالن كارگري حمايت كرده  اعتص
بودند و صدها نفر از اعضا و حاميان اين تشكل ها نيز 
ــدان و كارگران  ــهر لندن به جمع كارمن ديروز در ش
معترض پيوستند. فعاالن ضدجنگ پالكاردهايي در 
ــده بود: به جاي  ــتند كه در آنها تاكيد ش ــت داش دس
ــتن از بودجه خدمات عمومي و رفاهي از بودجه  كاس

نظامي بكاهيد. 
ــتر مدارس روز گذشته به دنبال  در حالي كه بيش
ــده بود،  ــته ش ــري در انگليس بس ــاب سراس اعتص
ــس ارائه كردند.  ــتان ها فقط خدمات اورژان بيمارس
ــز اعالم كرد  ــرورش انگليس ني ــوزش و پ وزارت آم
ــده، و  ــته ش ــور بس كه 58 درصد از مدارس اين كش
13 درصد از مدارس نيز به حالت نيمه بسته درآمده اند.  
ــده است  مدارس اسكاتلند، ولز و ايرلند  پيش بيني ش

شمالي نيز از اين اعتصاب تاثير بپذيرند. 
به گفته اتحاديه هاي كارگري و صنفي در انگليس، 
ــته در 30 سال اخير بي سابقه بوده  اعتصاب روز گذش
است به گونه اي كه 24 اتحاديه از آن حمايت و بيش 
ــركت كرده اند.  از 2 ميليون كارگر و كارمند در آن ش
ــف طوالني كنترل  ــته، ص در پي اعتصاب روز گذش
ــد  ــكيل ش رواديد و گذرنامه در بنادر و فرودگاه ها تش

ــرودگاه هيث روي  ــافران در ف ــروز، مس ــح دي و صب
ــاعت معطل شدند. اتحاديه هاي  لندن، حداقل 3 س
كاركنان در انگليس به تصميم دولت در افزايش سن 
ــتگي از 65  به 67 سال، افزايش حق السهم  بازنشس
ــتگي افزايش نيافتن دستمزد كاركنان  بيمه  بازنشس
ــال، معترضند. نمايندگان  بخش دولتي به مدت 2س
ــهرهاي گوناگون، با تشريح  ــفر به ش اتحاديه ها با س
ــت هاي دولت  ــا سياس ــت كاركنان ب ــل مخالف عل

انگليس، از اعتصاب حمايت مي كنند. 
اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس معتقدند 
ــراي صندوق هاي  ــت ب ــنهادي دول ــرات پيش تغيي
ــت كه كاركنان بايد  ــتگي به معناي اين اس بازنشس
پول بيشتري به صندوق بريزند، سال هاي بيشتري 
ــتگي مستمري  كار كنند و در نهايت هنگام بازنشس
ــت رياضت اقتصادي  كمتري دريافت نمايند. سياس
ــش اعتبارات  ــه با كاه ــي انگليس ك ــت ائتالف دول
ــه صندوق هاي  ــي ب ــاي دولت ــي و كمك ه عموم
ــته  ــال گذش ــتگي همراه بوده، طي يك س بازنشس
ــاي صنفي و  ــترده اتحاديه ه ــا مخالفت هاي گس ب

كارگري اين كشور مواجه شده است.
طي چند ماه گذشته و پس از اجراي طرح رياضت 
اقتصادي، انگليس بارها شاهد تظاهرات و اعتصاب 

ــت. به عنوان مثال،  ــاي مختلف بوده اس در بخش ه
اعضاي اتحاديه هاي صنفي و كـارگري انگليس  26 
ماه مارس (6 فروردين) تظاهرات اعتراضي بزرگي را 
ــهر لندن برگزار كردند و  با حضور  500 هزار نفر در ش
خواستار توقف كاهش اعتبارات خدمات عمومي در 
ــدند.همچنين بيش از  300 هزار نفر از  اين كشور ش
اعضاي اتحاديه هاي صنفي معلمان انگليس نيز در 
ــال با برگزاري يك اعتصاب  24 ساعته،  تير ماه امس
ــت اندازي دولت به  ــراض خود را به آنچه كه دس اعت

صندوق هاي بازنشستگي خواندند، اعالم كردند.
ــوي ديگر، دولت انگليس اين اعتصاب را به  از س
عنوان اقدامي غيرسازنده محكوم  و تاكيد كرده است  
ــچ نتيجه مثبتي به دنبال نخواهد  چنين اقداماتي هي
ــي انگليس نيز   ــبورن، وزير داراي ــت.  جورج آس داش
هشدار داد كه كشورش تا 6 سال آينده با سياست هاي 
ــخت رياضتي دست به گريبان خواهد بود. وي كه  س
از سال 2001 عضو مجلس عوام اين كشور بوده و از 
ماه مي سال گذشته ميالدي نيز وزير دارايي انگليس 
است، ابراز كرد  كه بحران منطقه يورو باعث خواهد 
ــد كه انگليس سياست هاي اقتصادي سخت تري  ش

را در پيش بگيرد.
مشروح اين خبر را در صفحه 6 بخوانيد.



پنجشنبه 10 آذر1390 politic@jamejamonline.ir2سياسي
گفت و گوي روز

سايه خبر

 روسيه يكجانبه گرايي آمريكا را 
برنمي تابد

ــيه دو كشور همسايه  ايران و روس
ــياري براي  ــل بس ــتند كه دالي هس
ــان اين  ــك و عميق مي ــط نزدي رواب
ــور وجود دارد با اين وجود اين  دو كش
ــاناتي را به خود ديده است  روابط نوس
ــكار عمومي  ــوال را در اف كه جاي س
ــفر  ــت.  س ــه وجود آورده اس ــران ب اي
ــده دوماي  ــح اف، نماين ــظ صال حاف

ــيه با  ايران  ــتي پارلماني روس ــيه و رئيس گروه دوس دولتي روس
 فرصتي شد تا از او سواالتي چند در خصوص روابط تهران مسكو 
ــيه واحد است. در برنامه سفر  ــم . صالح اف عضو حزب روس بپرس
صالح اف ديدارهايي در حوزه اقتصاد و انرژي براي وي تنظيم شده 
است. صالح اف معتقد است روسيه در رابطه با ايران به عنوان يك 

عضو سازمان ملل و  كشور دوست عمل مي كند. 
نظـر مجلس روسـيه در خصوص طـرح گام به گام كه 
دولت روسيه به ايران پيشنهاد كرده چيست و چه فعاليتي 

در اين رابطه انجام شده است ؟
نظر مجلس روسيه اين است كه اين كشور به عنوان يك عضو 
سازمان ملل متحد تمام تصميمات اين سازمان را مي پذيرد و آن 
ــيه با اقدامات يكجانبه گرايانه كه هم  را اجرايي مي داند اما روس
آمريكا و هم اروپا در مورد ايران اعمال كردند مخالف است و حل 
ــاله هسته اي ايران را مساله اي مي داند كه مربوط به سازمان  مس
ملل متحد است. روسيه براين باور است كه مساله هسته اي ايران 
ــازمان هاي بين المللي و به طريق  بايد از طريق همكاري ها با س
ــاله  ــود و معتقدم كه امكانات براي حل مس ــك حل ش ديپلماتي
ــده و بايد از آن استفاده  ــته اي ايران از طريق مذاكره تمام نش هس
ــي آمريكا در موضوعات  ــيه يكجانبه گراي كرد. در مجموع روس

بين المللي از جمله درباره ايران را برنمي تابد.
با توجه به تهديدهاي اخير از سـوي برخي از كشـورها 
در رابطه با ايران و اعمال تحريم ها، موضع مجلس روسيه 

دراين باره چيست؟
ــوي برخي از كشورها كار درستي  تهديد و تحريم ايران از س
نيست و نبايد انجام گيرد و هر تصميمي درباره شرايط ايران بايد 
از سوي سازمان هاي بين المللي اتخاذ شود. در عين حال روسيه و 
ايران بايد در انديشه تقويت نقش سازمان ملل در حل بحران هاي 
موجود منطقه اي و بين المللي باشند. روابط ميان مسكو و تهران 
ــاركت پايدار، احترام متقابل، توجه به منافع  براساس اصول مش
يكديگر و نزديكي مواضع دو كشور در امور بين المللي و منطقه اي 

استوار است. 
داليـل محكمي براي وجـود روابط نزديك و عميق بين 
ايران و وروسـيه وجود دارد. امـا با وجود چنين روابطي گاه 
در مواردي شـاهد تالطم هايي در روابط هستيم كه چندان 

منطقي نيست به نظر شما علت چيست؟
ــي  ــوال را بايد هم از طرف ايراني و هم از طرف روس ــن س اي
سوال كنيد. كشورها در روابط با يكديگر نخستين چيزي را كه در 
ــان است و اين طبيعي است كه در هر  نظر مي كرند منافع خودش
ارتباطي چنين نوساناتي ديده شود.اهتمام رهبران سياسي كشور 
ــترش روابط دوستانه با جمهوري اسالمي ايران  ما در جهت گس
به عنوان كشور قدرتمند منطقه  است. روند توسعه همكاري هاي 
ــد است و تبادل  ــور در زمينه هاي مختلف مفيد و روبه رش دو كش
هيات هاي سياسي و پارلماني مي تواند در پيشبرد روند مناسبات و 
اجرايي شدن تفاهمات ميان دو كشور موثر باشد. همچنين نقش 
ــعه و گسترش  ــتي پارلماني در توس پارلمان ها و گروه هاي دوس
ــور موثر است و مراودات پارلماني دوجانبه مي تواند  روابط دو كش
ــور در عرصه هاي اقتصادي،  ــت روابط دو كش ــعه و تقوي به توس
فرهنگي و سياسي كمك فراواني كند. معتقدم كه افق روابط دو 
كشور بخصوص در زمينه هاي سياسي و اقتصادي روشن است.

 عيادت آيت اهللا مهدوي كني
 از آيت  اهللا يزدي

ــي خبر داد رئيس جامعه  ــس دفتر آيت اهللا مهدوي كن رئي
روحانيت مبارز از آيت اهللا يزدي عيادت كرد.

حجت  االسالم ميرلوحي با اعالم اين خبر افزود: آيت اهللا 
مهدوي كني با حضور در بيمارستاني كه آيت  اهللا يزدي در آن 

بستري هستند از ايشان عيادت كردند.
همچنين حجت  االسالم والمسلمين سقاي بي ريا، رئيس 
ــاره به اين كه  ــوزه علميه قم با اش ــين ح ــر جامعه مدرس دفت
ــتان  ــه علت انجام عمل جراحي در بيمارس ــت اهللا يزدي ب آي
ــده است، گفت: اين عمل با موفقيت انجام شده و  بستري ش

حال ايشان رو به بهبودي است./ ايسنا 

معرفي رئيس هيات بازرسي انتخابات
ــور  ــي وزارت كش غالمعلي حاجي زاده، مديركل بازرس
ــور به رياست هيات مركزي  ــوي وزير كش طي حكمي از س
ــوراي اسالمي و  ــي انتخابات نهمين دوره مجلس ش بازرس
سومين ميان دوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري 

منصوب شد.
مصطفي محمدنجار در اين حكم انتصاب اعضاي هيات 
مركزي، تشكيل هيات هاي بازرسي در سراسر كشور، انجام 
ــاير تمهيدات و  ــي و اتخاذ س ــاي الزم و پيش بين آموزش ه
ــن اجراي قانون و بازرسي و كنترل  ــرايط الزم براي حس ش
جريان انتخابات تحت نظر مستقيم وزير كشور و تهيه و ارائه 
گزارش هاي الزم را از وظايف رئيس هيات مركزي بازرسي 

انتخابات برشمرده است./ مهر

 طرابلس به دنبال توسعه روابط
 با تهران است 

سفير و معاون نمايندگي ليبي در سازمان ملل اعالم كرد 
با توجه به سرنگوني دولت قذافي، دولت موقت و دولت آينده 
ــتانه و  ــعه روابط دوس برآمده از آراي مردم ليبي به دنبال توس

همه جانبه با جمهوري اسالمي ايران است. 
ــه منتظر ايجاد  ــي با بيان اين كه بي صبران ابراهيم دباش
ــور  ــتيم، اظهار كرد: ايران كش ــي عميق با تهران هس روابط
ــت و ليبي روي مناسبات بسيار  مهم و تعيين كننده منطقه اس

دوستانه با اين كشور حساب كرده است. 
ــفر علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه  وي با اشاره به س
ــرد: ايران عالوه بر موقعيت  ــورمان به طرابلس اظهار ك كش
ــه، داراي ظرفيت ها و  ــه خاورميان ــم در منطق ــگاه مه و جاي
ــوان براي  ــت كه مي ت ــيار مطلوبي اس ــاي بس توانمندي ه
ــا ــات و توانمندي ه ــن تجربي ــي از اي ــده ليب ــاختن آين  س

 كمك گرفت. 
دباشي گفت: دولت جديد ليبي تالش خواهد كرد روابطي 
دوستانه و توام با احترام با كشورهاي منطقه بويژه كشورهاي 

تاثيرگذار و تعيين كننده داشته باشد./ ايرنا

قدرداني رئيس جمهور افغانستان از ايران 
ــور، از تالش جمهوري  حامد كرزاي در ديدار با وزير كش
ــاق موادمخدر، قدرداني  ــالمي ايران در امر مبارزه با قاچ اس

كرد.
ــارزه با موادمخدر  ــات ايران را در مب ــد كرزاي اقدام حام
ــت؛ مصطفي محمد نجار نيز با تاكيد بر لزوم  ــتودني دانس س
ــت و قاچاق  ــتر براي مقابله با كش ــالش و هماهنگي بيش ت
ــتان گفت: حضور غربي ها در افغانستان  موادمخدر در افغانس
باعث افزايش ناامني و افزايش توليد موادمخدر در اين كشور 

شده است.
ــتان از ــد موادمخدر در افغانس ــت و تولي ــت: كش  وي گف

 10 سال پيش كه آمريكايي ها وارد افغانستان شدند تاكنون 
حدود 40 برابر شده است.

ــاس  ــتان در اين ديدار گفت: بر اس رئيس جمهور افغانس
ــارد دالر از قاچاق  ــاالنه 60 ميلي ــا قاچاقچيان س گزارش ه

موادمخدر سود مي برند و بدنامي آن براي افغانستان است.
ــاق مواد مخدر به  ــا تاكيد بر اين كه توليد و قاچ ــرزاي ب ك
ــتان و  ــده از تاجيكس عاملي براي نگراني منطقه اي مبدل ش
روسيه نيز خواست در امر مبارزه با موادمخدر كه ساالنه جان 

45 هزار نفر را مي گيرد، سهيم شوند./ فارس

ارزيابي  رئيس مجلس از حوادث اخير كمي از سياست
انگليس بايد رابطه اش را بهبود دهد، نه ما. انگليس همواره با اقداماتش موجب بدبيني هاي عميقي در ملت ايران شده است

ادامه از صفحه اول
ــيد آيا  ــوال  خبرنگاري  كه پرس ــخ به س ــي در پاس الريجان
ــتان نخواهيد داشت،  برنامه اي براي بهبود روابط با دولت انگلس
گفت: انگليس بايد رابطه اش را بهبود دهد، نه ما. انگليس همواره 
با اقداماتش موجب بدبيني هاي عميقي در ملت ايران شده است. 
دولت انگلستان بايد رفتارهاي خصمانه اش را اصالح كند، البته 
در قانون كاهش روابط با دولت انگليس، اين موضوع پيش بيني 

شده است.
 كشورهاي اسالمي عليه سوريه بازي نكنند

ــگار روزنامه جام جم  ــوال خبرن ــخ به س ــي در پاس الريجان
ــع  ــوريه و موض ــور س ــي كش ــت داخل ــوص وضعي  در خص
ــور تركيه و سوريه گفت: مساله  ايران در خصوص تنش بين كش
سوريه ابعاد مختلفي دارد و چه خوب است رسانه ها همه ابعاد آن 
ــي كنند. بنده چند روز پيش مقاله اي از فريدمن  را به دقت بررس
ــاله غرب و آمريكا را مساله دموكراسي در سوريه  خواندم كه مس
ــت و نوعي وزن كشي در سوريه را مدنظر غرب عنوان  نمي دانس
كرده بود. وي با اشاره به اين كه موضع آمريكا در سوريه صادقانه 
ــاله آنان اين است كه تغييرات در  ــت، گفت: مهم ترين مس نيس
ــرب به اهدافش در اين  ــه هر نحو بايد اتفاق بيفتد تا غ ــوريه ب س
ــور دست يابد، اگر آمريكايي ها در شعار خود مبني بر دفاع از  كش
ــي راست مي گويند، آيا اين درست است كه در بحرين  دموكراس
35 هزار شيعه يك نماينده داشته باشند و در عوض 5 هزار سني 

نيز يك نماينده داشته باشند؟ 
ــالمي ايران  ــاره به موضع جمهوري اس رئيس مجلس با اش
ــوريه بايد اصالحاتي به وجود آيد و ساختارهاي  تاكيد كرد: در س
دموكراسي بايد اصالح شود، البته مسووالن سوريه اين موضوع را 
پذيرفته اند و گفته اند انتخابات آتي را با حضور گروه هاي مختلف 
ــي برگزار خواهند كرد، اما مساله اين است كه كشورهاي  سياس
ــي  ــران آنها بويي از دموكراس غربي و حتي اتحاديه عرب كه س
نبرده اند مجالي براي برگزار شدن انتخابات در سوريه  نمي دهند، 
لذا به نظر مي رسد طرح به هم پيوسته اي از سوي غرب و در سطح 

منطقه در خصوص سوريه در حال دنبال شدن است. 
ــالح به داخل خاك سوريه كه  ــاره به ورود س الريجاني با اش
ــي در اين كشور است، گفت: جمهوري  مانع  برقراري دموكراس
ــالح هايي كه به خاك سوريه وارد  ــالمي ايران مي داند كه س اس
ــود، اما سوال اينجاست كه  ــود از كدام منابع تامين مي ش مي ش
ــود؟ وي افزود: بعضي از  ــي برقرار مي ش ــالح، دموكراس آيا با س
ــورهايي كه در جريان سوريه ميدان دار هستند عمال در آنها  كش
دموكراسي ديده نمي شود و به نظر مي رسد مواضع آنها سفارشي 
است.رئيس مجلس با تاكيد بر اين كه كشورهاي اسالمي نبايد 
ــطرنج حريف بازي كنند، تصريح كرد: انتظار از كشورهاي  در ش
ــت كه اجازه ندهند كساني كه از  ــالمي از جمله تركيه اين اس اس
سوريه به خاطر پايداري در برابر رژيم صهيونيستي بغض و كينه 

دارند از اين موقعيت سوء استفاده كنند.
حاشيه سازي به ضرر كشور است

ــوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا  ــخ به س الريجاني در پاس
جريان فتنه و حلقه انحراف ،برنامه ريزي براي از بين بردن اتحاد 
ــت اين تلقي  ــان اصولگرايان دارند، اظهار كرد: ممكن اس در مي
ــد و به دنبال مساله سازي باشند، اما انتظار اين  ــته باش وجود داش
ــطوح مختلف  ــور وحدت و همدلي در س ــت كه در داخل كش اس
ــد چون هر گونه حاشيه سازي در مسائل خرد  ــته باش وجود داش
به ضرر كشور است.رئيس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگاري 
ــيه هاي مصوبه مجلس درباره حقوق مادام العمر  در رابطه با حاش
ــي گفت: اين مصوبه مجلس هشتم نبود كه  براي مقامات سياس
ــي كه از كار بركنار مي شوند 80 درصد حقوق دوران  افراد سياس
مسووليت خود را بگيرند، بلكه استفساريه اي از قانون بود كه در 
ــيده بود و مجلس هشتم طبق اين  مجلس هفتم به تصويب رس

استفساريه سازمان هاي ديگر را نيز مشمول اين قانون كرد.

ــانه ها در باز شدن اشكاالت  الريجاني با تاكيد بر اين كه رس
ــتند، افزود: ما نبايد با يكدندگي  ــزايي داش اين مصوبه تاثير بس
ــيم. مجلس هفتم با فهميدن  ــته باش بر مصوبه خود اصرار داش

اشكاالت اين مصوبه، آن را اصالح كرده بود.
رئيس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار يك روزنامه چيني 
ــرات برمي گردد و اجازه  ــيد ايران چه موقع به ميز مذاك كه پرس
ــاتش بازديد كند؟ گفت: ايران هيچ گاه  مي دهد آژانس از تاسيس
ــت كه از  ــت، اين طرف مقابل اس از ميز مذاكرات كنار نرفته اس
ــتي هم نيست.  ــتفاده مي كند كه البته عنوان درس اين عنوان اس
الريجاني گفت:  آژانس يك روز از ساير ابزارها سخن مي گويد و 
ــالمي  يك روز از مذاكره حرف مي زند، اما اقدامات جمهوري اس

ايران همواره متناسب با رفتارهاي آژانس بوده است. 
ــگار خبرگزاري  ــش خبرن ــخ به پرس رئيس مجلس در پاس
ــيااليوم مبني بر اين كه اختالفات ميان ايران و غرب بيشتر  روس
ــته اي با  ــد كه ايران در پرونده هس ــت و به نظر مي رس ــده اس ش
ــت لذا بايد  تالش هاي بيشتري براي  ــت مواجه شده اس بن بس
ــما اين  ــته اي انجام دهد، گفت: توصيه بنده به ش مذاكرات هس
ــه اي رخ داده  ــه ظرف چند ماه چه حادث ــت كه توجه كنيد ك اس
ــر و داستان ساختگي  ــته اي، حقوق بش ــاله هس كه آنها در مس

تروريستي در داخل آمريكا اين گونه رفتار مي كنند. 
ــتي در داخل آمريكا  ــتان تروريس ــاله داس وي افزود: در مس
ــه آنها يك فرد  ــت كردند به طوري ك ــي را درس ــده مبتذل پرون
ترياكي را جلو فرستادند به اين عنوان كه اين فرد سفير سعودي 
را در آمريكا ترور كرده است، اين در حالي است كه همه مي دانند 
ــت، چرا كه كسي كه كار تروريستي انجام  اين موضوع دروغ اس
ــت. الريجاني افزود: از سوي ديگر اين فرد  مي دهد ترياكي نيس
سال ها با ايران مساله داشته و حتي به خاطر مخالفت با جمهوري 
ــالمي از ايران فرار كرده است، از اين رو مطمئنا چنين فردي  اس

يك آدم ساختگي است. 
ــاله  ــه آمريكايي ها در مس ــان اين ك ــس با بي ــس مجل  رئي
حقوق بشر پرونده فضاحت آميزي دارند، گفت: با نگاهي به اوضاع 
ــورهاي منطقه مي توان به وضوح ديد كه برخي از كشورها  كش

ــد و آمريكا در اين رابطه  ــي اجازه رانندگي به زن ها نمي دهن حت
هيچ موضعگيري در مورد حقوق بشر انجام نمي دهد؛ از اين رو به 
نظر مي رسد كه چون امير و ملك آنها با آمريكايي ها رفيق هستند 
ــبت به كشور ايران كه ــكلي پيش نمي آيد، اما در مقابل نس  مش
 هر سال انتخابات را برگزار مي كند، ماجراجويي انجام مي دهند. 

 از حيثيت خبرنگاران بايد دفاع شود
در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا مبني بر اين كه هيچ رسانه اي 
در كشور جرات انتقاد مستقيم از قوه قضاييه را ندارد، بر اين اساس 
توصيه شما به قوه قضاييه چيست، گفت: در مورد رسانه ها طبق 
قانون بايد عمل شود، البته بايد از حيثيت خبرنگاران دفاع شود تا 

بتوانند در چارچوب قانون، كار خود را درست انجام دهند. 
علي الريجاني در مورد اتفاقات اخير در روزنامه ايران گفت: 
ــت  ــائل مختلفي مطرح بود، اين در حالي اس در اين موضوع مس
كه يك وقت شاهد انتقاد كردن هستيم و يك وقت شاهديم كه 
يك قوه زير سوال برده شده و تخريب مي شود و اين امر با انتقاد 
ــت. وي با اشاره به اين كه مسائل حاشيه اي را بزرگ  متفاوت اس
ــكل به وجود مي آورد و قوه  جلوه دادن يا تهمت زدن به افراد مش
ــت مطابق قانون جلوي چنين مسائلي را  قضاييه نيز موظف اس
ــند كه چرا به  بگيرد، افزود: گاه دولتمردان از قوه قضاييه مي پرس
ــكايات رسيدگي نمي شود، اما طبق جواب قوه قضاييه  برخي ش
ــت. الريجاني در عين حال  ــكايات در مسير رسيدگي اس اين ش
ــانه ها را بكنند و  ــه كرد كه قواي مختلف رعايت حال رس توصي
رسانه ها نيز توجه داشته باشند كه در شرايط فعلي حاشيه سازي 

نكنند  و افكار عمومي را به سمت مسائل اصلي سوق دهند.
ــخ به سوال ايلنا در خصوص سرانجام  رئيس مجلس در پاس
ــوال از رئيس جمهور گفت: طبق آيين نامه وقتي امضاها  طرح س
ــيون مربوطه ارجاع داده مي شود،  ــد به كميس به حد نصاب برس
ــتند  ــت كه برخي ها در موضوع ترديد داش البته اين در حالي اس
ــتند امضايشان پاي اين سوال باشد. وي تاكيد كرد  و نمي خواس
ــواالت طرح سوال از  ــيدن تعداد س در صورت به حد نصاب رس
ــيدگي در صحن علني  رئيس جمهور، اين موضوع احتياج به رس

ندارد و به طور طبيعي به كميسيون مربوط ارجاع مي شود. 

رئيس مجلس در بخش ديگري به بحث گراني اشاره كرد و 
ــرايط فعلي بايد دولت در راستاي كاهش  گفت: قبول دارم در ش
ــد بر اين كه راهكارهاي جذب  ــي تالش كند.وي با تاكي نقدينگ
ــه راهكارهاي مصوب  ــورد توجه قرار گيرد، ب ــي بايد م نقدينگ
ــا در قانون بودجه  ــان كرد: م ــاره و خاطرنش در قانون بودجه اش
ــنهاداتي ارائه كرديم كه دولت مي تواند از آنها استفاده كند،  پيش
از جمله اين روش ها، فروش اوراق مشاركت است كه بايد از آن 

استفاده شود.
 مبارزه با فساد  خط قرمز ندارد

رئيس مجلس درباره عدم استيضاح وزير اقتصاد و دفاع خود 
از وي و همچنين نقش نمايندگان در اختالس بانكي اخير گفت:  
ــورد دخالت نمايندگان در اين موضوع آقاي نكونام، رئيس  در م
ــيون اصل 90 بررسي هايي داشتند و به صورت شفاف در  كميس
ــد كه اطالعاتي در اين باره وجود ندارد و آنها  مجلس بيان كردن
به چيزي كه نمايندگان در آن دست داشته باشند، نرسيده اند؛ اما 
ــت دادستان در رسيدگي به اين موضوع باز است  به هر حال دس
و ما در مجلس خط قرمزي در اين باره نداريم و آنها مي توانند به 
اين موضوع رسيدگي كنند. وي با اشاره به طرح مساله در جلسه 
سران قوا گفت: همه قوا با يكديگر در جهت ريشه كن كردن فساد 
ــتند و خط قرمزي وجود ندارد، براي ما مهم بود كه  هم نظر هس
اين موضوع بدرستي رسيدگي شود. وي با بيان اين كه در صورت 
ــتيضاح وزير اقتصاد ممكن بود جايگزيني وزير ديگر قدري  اس
ــنگين كرديم و  ــبك و س به طول بينجامد، گفت: موضوع را س
ديديم كه نبايد موضوع اسيتضاح روي اصل مساله سايه بيندازد، 
ــوكي  ــي كردند، بنابراين با ش ــان عذرخواه ضمن اين كه ايش
ــتيم كل فضاي ــده بود ما نمي خواس  كه براي بانك ها ايجاد ش

 اقتصادي را نابسامان كنيم. 
ــخ به خواست افكار عمومي،  ــد: به منظور پاس وي يادآور ش
پيش از استيضاح به دولت پيشنهاد كرده بوديم وزير استعفا كند 
ــيدگي  اما دولت آن را نپذيرفت.رئيس مجلس گفت: پس از رس
قوه قضاييه به موضوع فساد مالي اخير، مجلس مي تواند جدي تر 

وارد اين موضوع شود. 
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حضور احمدي نژاد در خانه محسن رضايي
ــود احمدي رئيس جمهوري به منظور ابراز همدردي  محم
ــت فرزندش به منزل وي  ــن رضايي به خاطر درگذش با محس
رفت. به گزارش سايت مشرق، اسفنديار رحيم مشايي و مجتبي 
ــور در منزل دبير مجمع  ــمي نيز همراه رئيس جمه ثمره هاش
تشخيص مصلحت نظام حضور داشتند.محسن رضايي ضمن 
تشكر از اين ابراز همدردي، از تالش هاي وزارت خارجه ايران 
براي تحويل و انتقال جسد فرزندش به ايران قدرداني و اظهار 
اميدواري كرد با پيگيري دستگاه سياست خارجي و مسووالن 
ــن شدن ابعاد موضوع، اسناد مربوط به اين  ذي ربط، براي روش
حادثه از سوي دولت امارات متحده، در اختيار ايران قرار گيرد.

ــتاده ويژه رئيس جمهور عراق نيز در ديدار  از سوي ديگر فرس
ــليت جالل  ــخيص مصلحت نظام، پيام تس با دبير مجمع تش

طالباني رئيس جمهوري عراق را به وي تسليم كرد.

سپر موشكي روسيه، چين و ايران
ــپر دفاع  ــيه براي مقابله با س ــت: روس واحد مركزي خبر نوش
ــپر مشترك دفاعي همراه  ــكي ناتو به دنبال استقرار يك س موش
ــي ريانووستي روز گذشته با  ــت. خبرگزاري روس ايران و چين اس
ــت ديميتري راگوزين  اعالم اين خبر افزود: به اين منظور قرار اس
سفير روسيه در ناتو در ماه ژانويه سال 2012 به ايران و چين سفر 
كند.راگوزين روز گذشته در دوماي روسيه با اشاره به اين موضوع 
ــوي رئيس جمهور روسيه ماموريت يافته است تا براي  گفت از س
استقرار يك سپر موشكي جهاني به ايران و چين سفر كند.پيشتر 
ــتقرار يك سپر دفاع ضدموشكي  نيز خبرهايي درباره احتمال اس
مشترك بين ايران و روسيه و چين در واكنش به استقرار سپر دفاع 
ضد موشكي ناتو در تركيه و روماني منتشر شده بود.ايران و روسيه 
ــك هاي ردياب ناتو در تركيه را به عنوان تهديدي  ــتقرار موش اس
ــيه تهديد كرده است در صورت استقرار  براي خود مي دانند و روس
اين سيستم، موشك هاي ميان برد اسكندر خود را در مرزهاي خود 

با اروپاي شرقي مستقر خواهد كرد.

شكنجه خبرنگار «پرس تي وي»
ــي تبار شبكه پرس تي وي  ــن غني، خبرنگار انگليس حس
پس از آزادي از زندان اسرائيل، در يك گفت وگوي تلويزيوني 
با اين شبكه از رفتار خشونت بار نظاميان اسرائيل با خبرنگاران 
و افراد حاضر در كاروان دريايي كمك به غزه پرده برداشت.به 
ــنا، حسن غني در پاسخ به پرسش مجري درباره  گزارش ايس
ــط  ــرائيل اظهار كرد: پس از محاصره توس رفتار نظاميان اس
ــاي بين المللي، نظاميان  ــتي جنگي در آب ه چند فروند كش
ــاني شدند و با  ــتي هاي كمك رس ــرائيلي به زور وارد كش اس
ــتفاده از باتوم هاي شوك الكتريكي ما را ربودندو در زندان  اس

مورد بازجويي و شكنجه قرار دادند.

رئيس قوه قضاييه: كشورهاي 
غربي، سر عقل بيايند

ــديد تحريم ها عليه ايران از سوي  رئيس قوه قضاييه تش
ــور غربي و بدون اجماع بين المللي را نتيجه خصلت  چند كش
ــت و گفت: ملت ايران هيچ گاه  ــور ها دانس زورگويي اين كش
تسليم زورگويي ها نخواهد شد و در مقابل استكبار سر تعظيم 

فرود نخواهد آورد.
به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهللا آملي الريجاني 
ــه ديروز مسووالن عالي قضايي با اشاره به اقدامات اخير  در جلس
اتحاديه اروپا افزود: در روزهاي اخير اتحاديه اروپا و كشورهاي 
غربي خصوصا انگليس، اقداماتي را عليه ايران به عمل آوردند 
كه تشديد تحريم ها عليه ايران و بحث تحريم بانك ها آن هم به 

صورت يكجانبه و بدون اجماع بين المللي يكي از آنهاست.
ــده را عمدتا  ــارهاي وارد ش ــتگاه قضايي فش رئيس دس
براساس منافع غربي ها و نه براساس ادعاهاي حقوق بشري 
يا روابط معقول دوجانبه ميان دولت ها دانست و افزود: امروز 
ــري غرب از هر روز ديگري  ــت پرده  ادعاهاي حقوق بش پش
آشكارتر شده است، چرا كه در خود كشورهاي غربي و در خود 
ــود كه فريادشان بلند  آمريكا و اروپا بر مردم ظلم هايي مي ش
است و در مقابل، برخورد پليس آنجا و برخوردهاي رسانه اي 

آنها با مردمشان خيلي روشن است.
ــوي  ــزود: ملت ما راه خود را به س ــس قوه قضاييه اف رئي
ــتواري در اين مسير گام  قله هاي كمال انتخاب كرده و با اس
ــي دارد و هيچگاه اعتنايي به اين تحريم ها نخواهد كرد و  برم
ــي مي دانند كه جهان كنوني طوري  ــه غربي ها هم بخوب البت
ــت كه به كشورهاي غربي منحصر باشد، بنابر اين حربه  نيس

تحريم حتما حربه كندي است.
ــت از مصوبه مجلس  ــي با حماي ــت اهللا آملي الريجان آي
ــس گفت: اين  ــش روابط با انگلي ــالمي در كاه ــوراي اس ش
ــت ملت  ــيار بجا بود. تصميمي كه در واقع خواس تصميم بس
ــور عزيز و  ــوري هم كه بخواهد با كش ــت و هر كش هم هس
ــد حتما پاسخش همين  ــته باش مقتدر ما برخورد موهن داش
ــخ محكم است.آيت اهللا آملي الريجاني با ابراز اميدواري  پاس
ــر عقل بيايند و  ــورهاي غربي به س ــبت به اين كه «كش نس
ــاس روابط معقول دوجانبه تعريف  ــان را بر اس روابط خودش
ــوري  ــان داده كه كش ــتوار كنند» اظهار كرد: ايران نش و اس
ــته هايش نيز خواسته هايي عقالني و انساني  منطقي و خواس
ــير حتما به طرف  ــم كه ايران در اين مس ــت و ما مطمئني اس
قله هاي كمال خواهد رفت و با دفاعي كه از ارزش هاي الهي 
ــتاز و الگويي براي كشورهاي  ــاني دارد، همچنان پيش و انس

منطقه خواهد بود.

ــجويان مقابل  ــي حوادث رخ داده در جريان تجمع دانش در پ
سفارت انگليس و همچنين باغ سفارت در قلهك، استاندار تهران 
ــكيل كارگروه ويژه اي براي بررسي حوادث مقابل سفارت  از تش

انگليس خبر داد.
ــتاندار تهران اعالم كرد:  به گزارش ايرنا، مرتضي تمدن، اس
ــور براي  ــت معاون امنيتي وزير كش ــروه ويژه اي به رياس كارگ
ــفارت  ــته در مقابل س ــي زوايا و جزئيات حوادث روز گذش بررس
ــت. وي كه در حاشيه ديدار  ــكيل شده اس انگليس در تهران تش
چهره به چهره رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت با مردم تهران 
به پرسش خبرنگاران پاسخ مي داد، افزود: اين كارگروه به رياست 
علي عبداللهي، معاون امنيتي وزارت كشور حوادث روز سه شنبه 
ــي مي كند تا تمام زوايا و جزئيات مربوط به  را به طور دقيق بررس
آن مشخص شود.استاندار تهران تصريح كرد: اگر مشخص شود 

قصوري از فرد يا افرادي سر زده است با آنها برخورد مي شود. 
ــوراي  ــنبه و دو روز پس از آن كه مجلس ش بعد از ظهر سه ش
ــالمي راي به كاهش سطح روابط تهران با لندن داد، تعدادي  اس
از دانشجويان تهران در اعتراض به روندي كه انگليس در مقابله 
ــورمان  ــا ايران در پيش گرفته و تحريم هاي زيادي را عليه كش ب
ــت، در مقابل سفارت اين كشور در تهران تجمع  اعمال كرده اس
ــاعاتي بعد گزارش شد گروهي از معترضان وارد محل   كردند. س
ــدند كه در اختيارسفارت  ــفارتخانه و همين طور باغ قلهك ش س
ــورمان  ــت. اندكي بعد برخي از خبرگزاري هاي كش انگليس اس
ــر در باغ قلهك با  ــد تعدادي از اتباع خارجي حاض ــزارش كردن گ
ــدند. البته تا ساعت حدود 10 شب  مداخله ماموران پليس آزاد ش
اوضاع با دخالت ماموران امنيتي و انتظامي تحت كنترل درآمد و 
ــدگان محل حادثه را ترك كردند و وزارت امور خارجه  تجمع كنن
ــف كرد و  ــورمان با صدور بيانيه اي از وقايع مذكور ابراز تاس كش
گفت: ورود به سفارت انگليس كار عده اي معدود بود كه غيرقابل 
ــووالن امر نيز خواسته شد  ــت. در ادامه اين بيانيه از مس قبول اس
ــي هاي فوري و ضروري در اين رابطه به عمل  تا اقدامات و بررس
ــر خارجه انگليس تلفني با علي اكبر صالحي  آورند.همزمان وزي
ــت تا ايران امنيت  همتاي ايراني خود صحبت كرد و از وي خواس
ــورش را تامين كند كه صالحي نيز  ــفارت كش اتباع و كاركنان س
ضمن ابراز تاسف از وضعيت پيش آمده، قول مساعد داد موضوع 

را پيگيري كند. 
ــن گفت وگوها براي انگليس كافي نبود؛ چرا كه  اما ظاهرا اي
خبرگزاري هاي غربي مدعي شدند كاركنان سفارت انگليس در 
ــنا، رويترز با اعالم اين  ــتند. به گزارش ايس حال ترك ايران هس
خبر افزود: ديويد كامرون نخست وزير انگليس با اعتراض به اين 

ــه، تاكيد كرد دولتش ظرف چند روز آينده تدابيري را كه بايد  واقع
اتخاذ كند، بررسي خواهد كرد. همچنين وزير خارجه انگليس روز 
ــور از ديپلمات هاي ايراني خواست  ــته در پارلمان اين كش گذش
ــاعت ترك كنند. وي گفت : سفارتمان را  انگليس را ظرف 48 س
ــال تعطيل مي كنيم  البته اين به معناي  قطع كامل  ــران فع در ته

روابط نيست.  
ــا همزمان با اعالم  خبر خروج ديپلمات هاي ايران از لندن   ام
ــته  ديپلمات  هاي  انگليس هم  اخراج شده و تهران را  ــب گذش ش
ترك كردند . رسانه هاي آلماني هم ديروز خبر دادند وزارت خارجه 

اين كشور سفيرش را براي  مشورت از تهران فرا خوانده است.
 تحويل دستگير شدگان به مراجع قضايي 

تنشي كه در پي حوادث روز سه شنبه بين تهران و لندن بروز 
ــت كه استاندار تهران تصريح كرد: پليس  ــرايطي اس كرده،  در ش
ــفارت انگلستان كوتاهي نكرده است. تمدن  در اتفاقات مقابل س
ــاره به اهميت حفظ قانون گفت: من فكر مي كنم كه ما بايد  با اش

هميشه الزام به حفظ قانون و اقدامات قانوني داشته باشيم.
از سوي ديگر جانشين فرمانده نيروي انتظامي از دستگيري 
ــر داد و گفت:  ــده بودند خب ــفارت انگليس ش افرادي كه وارد س

دستگيرشدگان تحويل مراجع قضايي مي شوند. 
 واكنش هاي گسترده به وقايع سفارت انگليس 

ــفارتخانه انگليس در  ــي ازتجمع كنندگان به س ورود گروه
ــت و اظهارنظرهاي  ــاي زيادي را در پي داش ــران، واكنش ه ته

داخلي و خارجي نسبت به اين حادثه همچنان ادامه دارد. 
ــاره به  ــفارت دانمارك در تهران با اش در همين حال كاردار س
روابط ايران و اروپا اظهار كرد كه دانشجويان و همه مردم حق دارند 
به مسائل اعتراض كنند.هنريك وينتر، دبير اول سفارت دانمارك 
در تهران به ايسنا گفت: ما دوست داريم نه تنها دانشجويان بلكه 
ــته باشند. از سوي  ــائل سياسي همكاري داش همه مردم در مس
ديگر، براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، بان كي مون، دبيركل 

سازمان ملل گفت كه از اين حادثه شوكه شده است.
همچنين براساس گزارش روزنامه نيويورك تايمز، اتحاديه 
اروپا نيز اين اقدام را محكوم كرد.براساس گزارش آسوشيتدپرس، 
باراك اوباما ، رئيس جمهور آمريكا نيز از اين موضوع ابراز نگراني 
ــت اين حادثه را  ــز در بيانيه اي از ايران خواس ــفيد ني كرد. كاخ س
ــازات و اطمينان حاصل كنند كه  ــوم كند و مجرمان را مج محك
ــس يا ديگر هيات هاي  ــفارت انگلي هيچ  حادثه ديگري براي س

نمايندگي در ايران رخ نخواهد داد.
ــفارت اين  ــالم كردند س ــات نروژ اع ــر مقام ــوي ديگ از س
ــزارش تابناك و به نقل  ــران را تعطيل كرده اند. به گ ــور در اي كش
ــيتدپرس، مقامات وزارت خارجه نروژ اين خبر را اعالم  از آسوش
ــخنگوي وزارت  ــتينفلد س ــد. بر پايه اين گزارش، هيلد اش كردن
ــب  ــنبه ش ــروژ اعالم كرد اين تصميم در اواخر سه ش ــه ن  خارج
ــروژ از ايران  ــن وجود گفت ديپلمات هاي ن ــد.وي با اي گرفته ش

نرفته اند و تنها سفارت نروژ در ايران تعطيل شده است.

تشكيل كارگروه ويژه براي بررسي حوادث مقابل سفارت انگليس
استانداري تهران: معاون امنيتي وزير كشور  رياست  اين  كارگروه را  بر عهده دارد

در خواست نمايندگان از پاكستان  
براي تجديدنظر در روابط با آمريكا
ــوراي اسالمي با صدور  224 نفر از نمايندگان مجلس  ش
بيانيه اي از مجلس پاكستان خواستند در روابط كشورشان با 

آمريكا تجديدنظر كند. 
در اين  بيانيه كه روز گذشته از تريبون مجلس قرائت شد 
ــه اخير نيروهاي آمريكايي  ــتان حمايت و حمل از مردم پاكس
ــد ــتاني ش ــرباز پاكس ــور كه موجب مرگ 24 س  به اين كش

 محكوم شده است.
در اين بيانيه آمده است كه  جنايتكاران آمريكاي مستكبر 
ــتان را به زمين  ــور برادر  پاكس خون عده اي از فرزندان كش
ــه اولين اقدام  ــلمانان را عزادار نمودند، اين ن ــد و مس ريختن

خشونت آميز آمريكا و نه آخرين اقدام خواهد بود.
ــت كه به  ــون وقت آن اس ــد: اكن ــه مي افزاي ــن بياني اي
ــود و با  ــخ مثبت داده ش ــتان پاس ــته ملت بيدار پاكس خواس
ــات آينده  ــدگان از زياده خواهي و جناي ــع نماين ــدام قاط اق
ــتان جلوگيري ــكا و بي حرمتي به تماميت ارضي پاكس  آمري

 به عمل آيد.
قدرداني 195 نفر از نمايندگان مجلس از كميته امداد

همچنين 195 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
ــي از رويكرد تحولي كميته  ــا صدور بيانيه اي ضمن قدردان ب
امداد امام خميني(ره) طي سال هاي اخير تاكيد كردند: انصافا 
ــش موثري در كارآفريني و  ــه امداد امام خميني(ره) نق كميت

اشتغالزايي ايفا  كرده است. 
ــد ــد: بي تردي ــد كردن ــه تاكي ــن بياني ــدگان در اي  نماين

ــالمت   از جمله مولفه هاي مهم جهاد اقتصادي با رويكرد س
ــد اقتصادي و  ــاختن زمينه هاي رش ــدي، فراهم س  و توانمن
ايجاد اشتغال مولد است. در ميان دستگاه هاي اجرايي، انصافا 
ــش موثري در كارآفريني و  ــه امداد امام خميني(ره) نق كميت

اشتغالزايي ايفا كرده است. 
ــووالن محترم اين نهاد در رشد سطح علمي،  رويكرد مس
ــي خانواده هاي  ــازي و خودكفاي دانش محوري، توانمندس
ــت و اهتمامي كه در اين ميان به خرج مي دهند،  تحت حماي

قابل تقدير است.




