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سايه خبر

  تكذيب اظهارات دادستان آلمان
 از سوي دفترش

ــت: دفتر دادستاني فدرال آلمان با  خبرگزاري فارس نوش
انتشار بيانيه اي اظهارات روز گذشته دادستان كل اين كشور 
ــر دخالت ايران در  ــواهدي مبني ب ــرد و گفت: هيچ ش را رد ك

توطئه عليه پايگاه هاي آمريكا در خاك آلمان وجود ندارد.
ــتان  ــه، هارلد رانگه دادس ــه گزارش خبرگزاري فرانس ب
ــده بود، دادستانان آلماني  ــنبه مدعي ش كل آلمان روز پنجش
ــي را در خصوص اتهاماتي درباره توطئه ايران براي  تحقيقات

حمله به پايگاه هاي آمريكا در خاك آلمان آغاز كرده اند.
ــتاني فدرال  اما يك روز بعد از طرح اين اتهام، دفتر دادس
آلمان با انتشار بيانيه اي تاكيد كرد: تحقيقات انجام شده هيچ 
ــتن ايران در توطئه اي براي  ــواهدي از ادعاي دست داش ش
ــي آمريكا در خاك آلمان  ــدف قرار دادن پايگاه هاي هواي ه

به دست نداده است.

گاف نامزد رياست جمهوري آمريكا
ــت: كانديداي زن حاضر در رقابت هاي رياست  مهر نوش
ــب در خصوص تجمع  ــوري آمريكا در اظهارتي عجي جمه
ــجويان ايراني در مقابل سفارت انگليس گفت: اگر من  دانش
ــفارتمان را در تهران تعطيل  ــور آمريكا بودم، س رئيس جمه
ــش  ــخ به پرس ــله بكمن اين مطلب را در پاس مي كردم. ميش
ــي آمريكا بيان كرد. خبرنگار اين  ــبكه ان.بي.س خبرنگار ش
شبكه در پاسخ به اين گاف بكمن گفت: اما يك مشكل وجود 
ــفارتش در تهران به  ــه آمريكا از زماني كه س دارد و آن اين ك
دست دانشجويان ايراني تسخير شد، ديگر سفارتخانه اي در 
ــد شما در اين مورد گاف داده ايد.  ايران ندارد و به نظر مي رس
اما بكمن باخونسردي با اين موضع برخورد كرد. ان.بي.سي 
ــفارتي را كه  اين خبر را با تيتر «اگر من رئيس جمهور بودم س

وجود ندارد، تعطيل مي كردم» منتشر كرده است.

انتقاد مدير سابق بي.بي.سي از  انگليس
ــي در گفت وگو  ــابق بي.بي.س ــارت از مديران س آلن ه
ــط  ــفارت انگليس توس ــوص ورود به س ــارس در خص ــا ف ب
ــجويان ايراني گفت: به نظر من واكنش دولت انگليس  دانش
ــور يك اقدام احمقانه و  ــفير ايران از اين كش براي اخراج س

واكنش بيش از اندازه نياز بود. 
ــدي در تاريخ ايران  ــيار ب ــابقه بس وي افزود: انگليس س
ــه اين اندازه  ــا كامال حق دارند ب ــر من ايراني ه ــه نظ دارد. ب
ــن كه انگليس  ــند بخاطر اي ــت انگليس عصباني باش از دول
رهبري تحريم هاي جديد عليه ايران را به عهده گرفته است. 
ــورهاي اروپايي ابراز كرد: اقدام  ــاره به واكنش كش وي با اش
كشورهاي اروپايي در فراخواندن سفراي خود از ايران، بيشتر 
ــت تا اين كه اقدامي عملي و  ــت و ابراز همدردي اس يك ژس

تاثيرگذار باشد.

بازجويي از عضو شوراي پول و اعتبار 
ــا از احضار و بازجويي  ــت: گزارش ه خبرگزاري مهر نوش
ــاد مالي  ــوراي پول و اعتبار درباره پرونده فس عضو جديد ش

بزرگ مربوط به گروه امير منصورآريا حكايت دارد. 
بنابراين خبر، در حالي كه سخنگوي قوه قضاييه از صدور 
قرار مجرميت براي 50 نفر در پرونده فساد بزرگ مالي مرتبط 
ــوراي  ــت، عضو جديد ش با گروه امير منصورآريا خبر داده اس

پول و اعتبار نيز احضار و بازجويي  شده است.
ــوراي پول  هنوز خبري مبني بر اين كه اين عضو جديد ش
و اعتبار در بازداشت به سر مي برد، در دسترس نيست. چندي 
ــتگير  پيش نيز قائم مقام بانك مركزي درباره اين پرونده، دس

و بازداشت و در پي آن از اين سمت بركنار شد.

 گفت وگوي احمدي نژاد و اردوغان 
ــالمي ايران و نخست وزير تركيه به  رئيس جمهوري اس
صورت تلفني با يكديگر گفت وگو كردند.  محمود احمدي نژاد 
و رجب طيب اردوغان در اين تماس تلفني مهم ترين مسائل 
ــي قرار داده و براي 2 ملت و  ــه و دوجانبه را مورد بررس منطق

ملت هاي منطقه آرزوي بهروزي كردند./ ايسنا 

سوخت 20 درصد بارگذاري مي شود 
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسالمي گفت: طي 2 ماه 
آينده عمليات توليد سوخت 20 درصد آماده بارگذاري مي شود. 
ــنبه در هفتاد و چهارمين سالگرد  محمدرضا باهنر ظهر پنجش
ــمر با اشاره به جوسازي هاي  ــهادت آيت اهللا مدرس در كاش ش
آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران تصريح كرد: از حدود 
ــور اتمي تهران به  ــوخت رآكت ــال قبل روند روبه اتمام س 2 س
ــووالن آژانس اعالم شد كه آنان بايد طبق قانون سوخت  مس
20 درصد را براي كشور فراهم مي كردند. وي گفت: متاسفانه 
ــكني  ــت بحق ايران با تعلل، بهانه جويي و كارش اين درخواس
مسووالن آژانس محقق نشد تا اين كه متخصصان كشورمان 

خود توليد سوخت 20 درصد را شروع كردند./ مهر

راه اندازي دفاتر جبهه متحد در استان ها
ــتاني  ــالمي از آغاز به كار دفاتر اس قائم مقام حزب موتفله اس
ــتان هاي كشور خبر داد.   ــر اس جبهه متحد اصولگرايان در سراس
ــده  ــداهللا بادامچيان اظهار كرد: با توجه به تصميمات اتخاذ ش اس
در جبهه متحد اصولگرايان قرار است كه دفاتر استاني اين جبهه 
تا پايان آذرماه سال جاري در تمامي استان هاي كشور تشكيل و 
ــمي خود را آغاز كنند. وي ادامه داد: فعاليت هاي  فعاليت هاي رس
دفاتر استاني جبهه متحد اصولگرايان در سراسر كشور در چارچوب 
ــده در مركز، مديريت و ساماندهي مي شود.  برنامه هاي تعيين ش
نماينده مردم تهران گفت: اين دفاتر قرار است كه امورات مربوط 
به انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسالمي را مديريت كنند. 
به گفته وي، تاكنون در هيچ استاني دفاتر جبهه متحد اصولگرايان 
آغاز به كار نكرده است، ولي در بعضي از استان ها افراد مشخص و 

دفاتر جبهه نيز در مرحله راه اندازي است./ مهر

كرسي ايران در شوراي اجرايي 
سازمان منع سالح هاي شيميايي

در سومين روز از شانزدهمين كنفرانس ساالنه اعضاي سازمان 
ــالح هاي شيميايي در الهه هلند، جمهوري اسالمي ايران  منع س
با تصميم اجماعي كنفرانس براي يك دوره 2 ساله ديگر به عنوان 
ــيا انتخاب شد. كاظم  ــازمان از گروه آس ــوراي اجرايي س عضو ش
ــفير كشورمان در هلند و نماينده دائم نزد سازمان  غريب آباديـ  س
ــيمياييـ  ضمن بااهميت خواندن اين انتخاب  منع سالح هاي ش
ــودن آمريكا به تعهدات  ــاس كه بحث پايبند نب در اين مقطع حس
خلع سالحي آمريكا مطرح است و ايران نيز با جديت آن را پيگيري 
مي كند، گفت: ايران بزرگ ترين قرباني سالح هاي شيميايي است 
و طبيعي است كه بايد در اين نهاد سياستگذار و حساس سازمان و 

در تمامي تصميمات، حضور فعال داشته باشد./ فارس

انگليس: روابط با ايران را قطع نمي كنيم كمي از سياست
سفارت نروژ،  بعد از تعطيلي 24 ساعته، مجددا فعاليت خود را در تهران از سر گرفت

ادامه از صفحه اول
حسين محمدي با بيان اين كه سيستم اعالم خطر سفارت 
به آالرم پليس متصل است، افزود: وقتي آالرم خطر را به صدا 

درآورديم پليس با تاخير 10 دقيقه اي در سفارت حاضر شد.
همچنين يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه كشورمان از 
ــط عده اي ضد انقالب در مقابل  تجمع و  ايجاد مزاحمت توس

سفارت جمهوري اسالمي ايران در لندن خبر داد. 
ــه گزارش جام جم البته اين تجمع كوتاه مدت بود و افراد  ب
ــد، محل را ترك كردند. اما در كنار اين وقايع،  ــور كمي بع مذك
ــاعته كه در پي  ــفارت نروژ در تهران،  بعد از تعطيلي 24 س س
ــفارت انگليس  نگراني هاي امنيتي بعد از حمله معترضان به س
ــر گرفت. در  ــددا فعاليت خود را از س ــورت گرفته بود، مج ص
همين زمينه، هيلده استاينفورد سخنگوي وزارت امور خارجه 
ــفارتخانه پس از اين كه مقامات كشور نروژ  نروژ، گفت: اين س
ــاي جديدي از وضعيت امنيتي به عمل آوردند صبح  ارزيابي ه

روز پنجشنبه طبق روال معمول خود آغاز به كار كرد.
ــفارت نروژ در ايران روز چهارشنبه يعني يك روز بعد از  س
حمله دانشجويان معترض ايراني به سفارت انگليس به حالت 
ــته بود  ــور از مقامات ايران خواس تعطيل درآمده بود. اين كش

امنيت ديپلمات هايش را تضمين كند. 
اخراج ديپلمات هاي ايراني،  شتابزده و انفعالي بود

در كنار اين رويدادها،  امروز ديپلمات هاي ايران در انگليس 
ــام ضرب االجل لندن به تهران مبني بر خروج تمام  در پي اتم
ــورمان، به ايران برمي گردند. در پي كاهش  ديپلمات هاي كش
ــور انگليس و جمهوري اسالمي ايران،  ــطح روابط دو كش س
عصر ديروز، هيات ديپلماتيك ايران به همراه اعضاي خانواده، 
ــر، فرودگاه لندن را به مقصد  ــا يك فروند هواپيماي ايران اي ب
ــنبه،  دولت  تهران ترك كردند چرا كه در پي حوادث روز سه ش
ــتاب زده  ــس در اقدامي كه وزارت خارجه ايران آن را ش انگلي
ــرد كليه ديپلمات هاي ايراني بايد  ــه خواند،  اعالم ك و عجوالن

ظرف 48 ساعت اين كشور را ترك كنند.  
ــخنگوي وزارت امور  ــت س با وجود اين،  رامين مهمانپرس
ــت دولت انگليس از ديپلمات هاي ايراني  خارجه اين درخواس
ــرد و افزود:  بديهي  ــتابزده ارزيابي ك ــي انفعالي و ش را، اقدام
ــالمي ايران اقدامات الزم را در اين  ــت دولت جمهوري اس اس
خصوص انجام خواهد داد. وي تاكيد كرد:  مسووليت حفاظت 
ــالمي در لندن بر  ــوال و اماكن ديپلماتيك جمهوري اس از ام

عهده دولت انگليس است.
ــخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به تعهد و پايبندي  س
ــالمي ايران درباره حفاظت از اماكن  هميشگي جمهوري اس
ــفارت انگليس در تهران  ــه درباره س ــك افزود:  آنچ ديپلماتي
ــم برخي از  ــي و در پي خش ــل پيش بين ــي غيرقاب رخ داد اتفاق
ــات خصمانه دولت  ــت ها و اقدام تظاهرات كنندگان از سياس
ــمندي و اتخاذ تدابير الزم كنترل شد.  انگليس بود كه با هوش

در همين حال ديپلمات هاي ايران در لندن در فرودگاه مهرآباد 
مورد استقبال دانشجوييـ  مردمي قرار گرفتند.

انتقاد روسيه و چين به اقدامات تنش زا
ــن اقدامات  ــه به اي ــوري بودند ك ــن 2 كش ــيه و چي روس
كشورهاي اروپايي و غربي اعتراض كردند. وزارت امور خارجه 
روسيه با بيان اين كه  «قصد خروج ديپلمات هاي خود از ايران 
ــيه با تشديد تنش ها درباره مسائل  را نداريم»  اعالم كرد: روس
مربوط به ايران مخالف است. الكساندر لوكاشويچ، سخنگوي 
ــيه در يك نشست خبري در  ــمي وزارت امور خارجه روس رس
ــبات خوب تهرانـ  مسكو گفت:  ــكو ضمن تاكيد بر مناس مس
ــفانه رويداد به وقوع پيوسته در تهران يك حلقه ديگر در  متاس
زنجيره رويدادهاي اخير است كه باعث بروز تنش در خصوص 
ايران مي شود.همچنين هونگ لئي سخنگوي وزارت خارجه 
ــرب عليه ايران  ــدت گرفتن جنگ رواني غ ــن به دنبال ش چي
ــي عليه  ــورهاي غربي از هرگونه اقدام احساس تاكيد كرد: كش

ايران بپرهيزند. 
واكنش معاون اوباما 

ــكا نيز كه به  ــاون اول رئيس جمهور آمري ــو بايدن، مع ج
ــفر كرده بود به طور ضمني به خودجوش بودن اقدام  عراق س
دانشجويان ايراني در ورود به سفارت انگليس در تهران اذعان 
ــندي  كرد. بنابر گزارش فارس، بايدن تصريح كرد كه هيچ س
مبني بر اين كه مقامات ايراني ترتيب دهنده ورود دانشجويان 
ــار كرد: من هيچ  ــود ندارد.  وي  اظه ــفارت بوده اند، وج به س
ــاخصي براي اثبات برنامه ريزي شده بودن اين اقدام ورود  ش

دانشجويان به سفارت انگليس ندارم. 
توسل انگليس به شوراي امنيت، تندروي بود

اما رفتار اخير انگليس پس از ورود غيرقانوني دانشجويان 
ــور همچنان با اعتراض مقامات  ــفارت اين كش ايراني به س
ــت. در اين باره علي الريجاني، رئيس  ــورمان مواجه اس كش
ــي ها  ــالمي با تاكيد بر اين كه «انگليس ــوراي اس مجلس ش
ــجويان تندروي كردند»،  گفت: عصبانيت  بعد از اقدام دانش
ــش روابط با  ــد از مصوبه مجلس براي كاه ــي ها بع انگليس
ــي حرف هاي ناصحيحي زدند و  ــا موجه نبود. آنها حت بريتاني
ــجويان براي ورود به سفارتخانه اين كشور،  بعد از اقدام دانش
ــامان داده و تندروي هايي همچون  ــيانه اي س كارهاي ناش
ــل به شوراي امنيت براي محكوميت اين اقدام را انجام  توس
دادند؛ اين در حالي است كه آنها بايد بگويند كه چه كارهايي 

كرده اند.
رئيس مجلس در عين حال تاكيد كرد: البته موضع مجلس 
انجام هر اقدامي در چارچوب نظامات قانوني و براساس قانون 
است؛ حال اين كه آنها خواسته اند سفيرشان از ايران برود، هيچ 
اتفاقي نمي افتد، مگر چقدر مي توان در مقابل افكار عمومي كه 
ــي ها در ايران رفتارهاي موذيانه شان را  با ديدن حضور انگليس

حس مي كنند مقابله كرد؟ بايد تكليف مشخص شود.
ــي با تاكيد بر اين كه «انجام كار ديپلماتيك آدابي  الريجان
ــته  ــفارتخانه داش ــوري نمي تواند س ــح داد: كش دارد» توضي
ــمني نيز بكند، البته ممكن است  ــد، اما با همان كشور دش باش
ــد كما اين كه ما با برخي  ــته باش اختالف نظرهايي وجود داش

ــورمان اختالف نظر  ــفارتخانه در كش ــورهاي داراي س از كش
ــت مي كنيم.  ــي را رعاي ــاز هم آداب رفتار سياس ــم، اما ب داري
ــي نمي تواند بگويد از چارچوب نظامات بين المللي تبعيت  كس
ــازمان يافته بپردازد. بر اين اساس  ــمني س مي كند، اما به دش
ــي خود  ــد موذيانه، در لفافه و با رفتار سياس ــس نمي توان انگلي
ــس اول مجلس نيز گفت:  ــمني كند.نايب رئي عليه ايران دش
ــت بريتانيا از حافظه تاريخي ملت ايران پاك  خيانت هاي دول
نمي شود. محمدرضا باهنر در هفتاد و چهارمين سالگرد شهادت 
ــن مدرس در كاشمر، با اشاره به مصوبه اخير  آيت اهللا سيدحس
ــس مبني بر كاهش روابط با دولت انگليس تصريح كرد:  مجل
ــز دولت بريتانيا كه رد  ــاي اياالت متحده آمريكا و ني خيانت ه
ــود، هيچ گاه  ــاي آن حتي پيش از دوره قاجار هم ديده مي ش پ
از حافظه تاريخي ملت ايران پاك نمي شود.رئيس كميسيون 
ــز تاكيد كرد: دولت  ــت خارجي مجلس ني امنيت ملي و سياس
انگليس، تجمع دانشجويان معترض مقابل سفارت اين كشور 
ــاي خود را از ايران خارج  ــران را بهانه كرد تا ديپلمات ه در ته
كند. عالالدين بروجردي عصر چهارشنبه در گفت وگو با شبكه 
ــان كرد: واكنش ايران به اقدام انگليس  خبري العالم خاطرنش
ــتن سفارت خود يا هرگونه اقدام ديگر، قاطعانه و بر پايه  در بس

عرف ديپلماتيك خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اين انگليس بود كه براي قطع روابط اقدام 
ــطح روابط  ــت س كرد، در حالي كه دولت ايران تنها قصد داش
ــور را كاهش دهد، بنابراين دولت انگليس مسوول  با اين كش

پيامدهاي اين اقدام خود خواهد بود.

اروپا در تحريم نفتي ايران به توافق نرسيد 
اتحاديه اروپا روند تكراري تحريم مقامات ايراني را ادامه داد

اگرچه برخي وزراي خارجه اتحاديه اروپا از ورود دانشجويان 
ايراني به سفارت انگليس در تهران كه با عكس العمل پليس هم 
مواجه شد، بيش از حد در نشست بروكسل برآشفته بودند، اما با 
اين وجود گويا فشار پااليشگاه ها در قاره سبز مانع از آن شد كه 

اروپا بر سر تحريم نفتي ايران به توافق برسد.
ــت خواست انگليس براي توقيف دارايي هاي  در اين نشس
ــته خورد،  ــالمي ايران نيز به در بس بانك مركزي جمهوري اس
ــازمان و 37  ــركت و س اما وزيران خارجه اتحاديه اروپا 143 ش
ــن اتحاديه قرار دادند  ــرد ايراني را مورد تحريم هاي جديد اي ف
ــدود كردن سرمايه هايي در اتحاديه اروپا و  و اين تحريم ها مس

ممنوعيت سفر به خاك اين اتحاديه را شامل مي شود.
ــده اند كه تحريم هاي  اين گروه از مقامات غربي مدعي ش
ــووالن ايران از توقف فعاليت هاي  جديد به دليل خودداري مس
هسته اي اعمال شده است. در بيانيه اي كه اتحاديه اروپا ديروز در 
اين باره منتشر كرده آمده است اين افراد شامل وزرا، محققان و 
پژوهشگران، مسووالن بانك ها و صنعت كشتيراني و همچنين 
ــداران انقالب اسالمي ايران مي شود.  با اين  مقامات سپاه پاس
ــت كه اين تحريم ها از چه  ــخص نكرده اس حال اين بيانيه مش

زماني اجرايي مي شود.
ــي كه درخصوص جزئيات  ــا خبرگزاري آلمان در گزارش ام
مربوط به اين تحريم ها منتشر كرده است، متذكر شد تحريم هاي 

جديد اعمال شده توسط اتحاديه 
ــفر  ــامل ممنوعيت س ــا ش اروپ
ــاي  ــردن دارايي ه ــدود ك و مس
ــي به  ــات ايران ــر از مقام 22 نف
ــاركت در فعاليت هاي  دليل مش
هسته اي يا فعاليت هاي موشكي 
بالستيك مي شود كه نام كامران 
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نفر از رؤساي بانك هاي ايران جزو آنهاست.
اتحاديه اروپا در تير ماه گذشته يكسري اقدام هاي تحريمي 
ــكاري فني و انتقال  ــرمايه گذاري، هم را براي جلوگيري از س

تكنولوژي بويژه در بخش هاي پااليشگاهي وضع كرده بود.
ــت بروكسل همچنين اعالم كردند  وزراي حاضر در نشس
ــر محدوديت هاي بيشتر عليه  كه قصد دارد تا گفت وگوها برس

بخش هاي مالي و حمل و نقل انرژي ايران را ادامه دهند. 
ــه و انگليس اعالم كرده بود كه  ــتر دولت هاي فرانس پيش
ــت مطرح  ــنهاد تحريم خريد نفت از ايران را در اين نشس پيش
ــتدالل كرده بودند كه اين اقدام باعث خواهد شد  مي كنند و اس
ايران پول الزم براي دستيابي به تسليحات هسته اي را نداشته 
باشد.  اما آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه پس از اين نشست 
گفت كه يونان به دليل وابستگي به واردات نفت از ايران، با اين 

اقدام مخالف است.
گزارش هاي ديگر حاكي است كشورهاي پرتغال و اسپانيا 
نيز كه از ايران نفت وارد مي كنند با وضع تحريم بر بخش انرژي 

تهران مخالفت كرده اند. 
ــت كه  ــال نوش ــتريت ژورن ــي وال اس ــه آمريكاي روزنام
ــاي نفتي عليه  ــي از اعمال تحريم ه ــگاه هاي اروپاي پااليش
ــتند كه با باال  ــا نگران اين هس ــان خواهند ديد. آنه ــران زي اي
ــيايي  ــان در بازار رقابتي جهاني از رقباي آس رفتن هزينه هايش

و آمريكايي عقب بمانند.
ــت ماه  ــران امور خارجه تاكيد كردند كه زودتر از نشس وزي

ژانويه آنها، هيچ تصميمي اتخاذ نخواهد شد.
ــت از ايران وارد  ــكه نف ــه اروپا روزانه 450 هزار بش اتحادي
ــدود 18 درصد صادرات نفت ايران را  ــد كه اين ميزان ح مي كن
تشكيل مي دهد. بيشتر نفت ايران به چين و هند صادر مي شود. 
ــورمان اعالم كرده اند كه نفت ايران مشتري  ــووالن كش مس
ــده است؛ پس تحريم ها  ــته و تا 4 ماه آينده پيش فروش ش داش

تاثيري بر درآمدهاي نفتي ايران ندارد. 
ــتريت ژورنال  ــك منبع آگاه اروپايي در اين باره به وال اس ي
گفت:   تحريم نفتي اروپا عليه ايران بيشتر به ضرر پااليشگاه هاي 
اروپايي خواهد بود تا ايران ؛ چرا كه ايران مي تواند نفت خود را به 

جاي اروپا به ديگر كشورهاي آسيايي بفروشد.
ــدار داد، اگر  ــي پي مورگان هش ــه ج در همين حال موسس
تحريم هاي غرب برضد صادرات نفت ايران اعمال شود بي شك 

قيمت هر بشكه نفت 20 تا 30 دالر افزايش خواهد يافت.
ــتار  ــام هيگ،  وزيرخارجه انگليس، پيش از اين خواس ويلي
ــد كرده بود اين  ــده بود و تاكي ــديد تحريم ها عليه ايران ش تش
ــفارت  ــت وي ارتباطي با حمله معترضان ايراني به س درخواس

انگليس در تهران ندارد.
 تازه ترين اظهارات اشتون درباره ايران

ــوول سياست خارجي  ــتون، مس در همين حال كاترين اش
اتحاديه اروپا در يك كنفرانس مطبوعاتي با نبيل العربي، دبيركل 
اتحاديه عرب در بروكسل با تكرار 
ــته اي  ــا درباره برنامه هس ادعاه
صلح آميز ايران اعالم كرد، اتحاديه 
اروپا در حال بررسي تحريم ها عليه 

بخش انرژي ايران است.
ــتون گفت: آماده ايم براي  اش
ــته اي  ــه ايران از برنامه هس اين ك
ــور  ــت بردارد، بر اين كش خود دس

فشار وارد كنيم.
وي در پاسخ به سوالي كه آيا اتحاديه اروپا با تحريم صادرات 
ــائل كلي وجود دارد  نفتي ايران موافقت خواهد كرد، گفت: مس
كه بخش انرژي را در بر مي گيرد، كارشناسان ما تصميم مناسب 
ــي خواهند  را مي گيرند و امور موثرتر را در خصوص ايران بررس
كرد. كاخ سفيد نيز از اعمال تحريم هاي جديد در رابطه با ايران 
ــتقبال و در بيانيه اي اعالم كرد كه اراده اروپا براي  ــوريه اس و س

تحت فشار گذاشتن آنها را تحسين مي كند.
 تحريم سناي آمريكا 

از سوي ديگر، همزمان با عدم توافق اروپا بر سر تحريم نفت 
ــناي آمريكا با وجود مخالفت مشاوران دولت  ايران، مجلس س
ــاراك اوباما، در ادامه رويكرد خصمانه خود عليه ايران اليحه  ب

تحريم بانك مركزي را تصويب كرد.
اين اليحه با 100 راي موافق به تصويب رسيد و بر اساس آن 
شركت هاي خارجي از انجام مبادالت تجاري با بانك مركزي 
ــدند. رسانه هاي غربي در اين  جمهوري اسالمي ايران منع ش
ــدار سناتورهاي آمريكايي درباره  باره اعالم كردند، با وجود هش
ــالمي ايران، سناي  عواقب تحريم بانك مركزي جمهوري اس
اياالت متحده تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان را با هدف 

ضربه زدن به بخش نفت تصويب كرد.
اين طرح پيش از آن كه به صورت قانون در بيايد، بايد توسط 
ــد و پس از آن توسط باراك  مجلس نمايندگان به تصويب برس

اوباما، رئيس جمهور آمريكا امضا شود.

 آيت اهللا احمد خاتمي:  انگليس 
نياز به گوشمالي داشت 

ــوراي  ــه تهران اقدام اخير مجلس ش ــب نماز جمع خطي
ــس را مصوبه اي  ــه كاهش ارتباط با انگلي ــالمي در زمين اس
ــت و  ــتودني مجلس دانس ــمند و از قدم هاي مثبت و س ارزش
گفت: اين انگليس نياز به گوشمالي داشت و مصوبه مجلس 

از آن گوشمالي هاي جانانه بود. 
ــت اهللا خاتمي با بيان  ــد مركزي خبر، آي ــه گزارش واح ب
اين كه انگليسي ها سابقه 100 ساله خيانت به ايران اسالمي 
ــد، افزود: در دوره قاجار، انگليس با قراردادهاي ننگين  را دارن
رويتر و تنباكو در پي آن بود كه ايران مستعمره و برده انگليس 
ــياري علماي برجسته مانند حاج محمدعلي  شود اما با هوش
كني و ميرزاي شيرازي، انگليسي ها ناكام ماندند. وي افزود: 
ــي ها رضا شاه را آوردند  ــله سياه پهلوي، انگليس از آغاز سلس
ــار كردند و  ــخ مصرفش او را بركن ــدن تاري ــد از تمام ش و بع
محمدرضا را جايگزين او كردند كه در كودتاي 28 مرداد او را 

بر گرده ملت سوار كردند. 
ــد از انقالب نيز هر كاري  ــت اهللا خاتمي تأكيد كرد: بع آي
ــام دادند.  ــالمي انج ــمني با ايران اس ــراي دش ــتند ب توانس
ــي ها  ــب نمازجمعه تهران افزود: در فتنه 88 نيز انگليس خطي
ــردان بودند. به طوري كه وزير اطالعات وقت گفته  معركه گ
ــفارت  ــتادهاي انتخاباتي بيش از صد بار با س بود از برخي س
ــاط برقرار كردند و در واقع يك پل هوايي بود و  ــس ارتب انگلي

آنچه توانستند عليه مردم انجام دادند. 
ــت: آخرين اقدام انگليس، تحريم يكجانبه بانك  وي گف
مركزي بود كه البته بسيار بي اثر است و تنها اثر جنگ رواني 
ــكا و انگليس نداريم.  ــط چنداني با آمري ــون ما رواب دارد، چ
ــا اين خيانت ها  ــرد: انصافا اين انگليس ب ــي تصريح ك خاتم
ــكا، مرگ بر  ــد از مرگ بر آمري ــه بع ــتحقاق آن را دارد ك اس

انگليس هم گفته شود. 
ــز بيش از اين خود  ــوراي امنيت ني وي با بيان اين كه ش
ــوا نكند، افزود: اعضاي اين شورا به اتفاق، بيانيه عليه  را رس
ايران صادر كردند كه اين كار يعني با طناب پوسيده انگليس 
به چاه رفتن. آيت اهللا خاتمي گفت: به اروپايي ها هم مي گويم 
ــما  ــان را با ش كه آمريكا و انگليس مي خواهند هزينه هايش
ــي را كه ملت ما از  ــد و قصد دارند همان نفرت ــكن كنن سرش
ــر مقداري عقل  ــما نيز پيدا كنند كه اگ ــس دارند از ش انگلي
ــيد طناب خود را به طناب پوسيده انگليس گره  ــته باش داش

نمي زنيد. 
ــي ها در ايران  ــران افزود: انگليس ــب نمازجمعه ته خطي
ــري  ــده اند و در همه زمان ها توس ــوا ش ــالم رس و جهان اس
ــار و چه بعد از انقالب كه يكي از  ــد، چه در زمان قاج خورده ان
ــري ها مصوبه مجلس شوراي اسالمي بود و اين  همين توس

مجلس شايسته ملت ايران است.
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