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 تا انتخابات

 هر فعاليت داوطلبان مجلس
تبليغات زودهنگام نيست

ــور  ــتاد انتخابات كش ــي س ــس هيات مركزي بازرس رئي
ــس به معني  ــان نمايندگي مجل ــت داوطلب ــت: هر فعالي گف
ــت و نمي توانيم به داوطلبان بگوييم  ــات زودهنگام نيس تبليغ
ــود را براي يك رقابت  ــرون نيايند؛ زيرا آنها بايد خ ــه بي از خان
ــي زاده ديروز با تاكيد بر اين  ــزرگ آماده كنند.غالمرضا حاج ب
ــان را نمي توان تبليغات  ــم هر فعاليت و اقدام داوطلب كه «اس
زودهنگام گذاشت»، تصريح كرد، از داوطلبان براي سخنراني 
ــا نمي توانند خود را در  ــود و آنه در برخي محافل دعوت مي ش
ــايي و  ــبت به شناس خانه محصور كنند؛ ضمن اين كه بايد نس
ــور در يك رقابت بزرگ  ــاماندهي نيروهاي خود براي حض س
ــتن  ــز اقدام كنند.وي تصريح كرد، تبليغات زودهنگام دانس ني
ــر دارد كه چه  ــتگي به اين ام ــي از اقدامات داوطلبان بس برخ
ــته باشد. تعبيري از تبليغات زودهنگام در ذهن افراد وجود داش

ــور ادامه داد:  ــي انتخابات كش ــات مركزي بازرس ــس هي رئي
ــگام داوطلبان دريافت  ــي را كه از تبليغات زودهن گزارش هاي
مي كنيم، مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم و مواردي را كه 
جنبه تبليغات زودهنگام دارد، تذكر مي دهيم.حاجي زاده با بيان 
ــن كه داوطلبان نمايندگي دوره نهم مجلس بايد از هرگونه  اي
ــگام پرهيز كنند، افزود: گزارش هايي  فعاليت تبليغاتي زودهن
درخصوص تبليغات زودهنگام داوطلبان دريافت كرده ايم كه 

براساس قانون با آنها برخورد شده است./ ايرنا

نامزدهاي ايستادگي در حال تعيين
ــتادگي ايران اسالمي گفت: 5 نفر از  سخنگوي جبهه ايس
ليست 30 نفره جبهه ايستادگي تهران براي انتخابات مجلس 
نهم شوراي اسالمي انتخاب شده اند.حسن بيادي با بيان اين كه 
ــتركات  ــتادگي با جبهه متحد اصولگرايان در مش «جبهه ايس
ــت  ــدت دارند» اظهار كرد: برخي از چهره هايي كه در ليس وح
ــتادگي حضور دارند در ليست جبهه متحد اصولگرايان نيز  ايس
ــت و بالعكس احتمال حضور چهره هايي  حضور خواهند داش
ــتادگي نيز وجود  ــت جبهه ايس ــت جبهه متحد در ليس از ليس
ــتادگي براي  دارد.وي با تاكيد بر اين كه «5 نفر اول جبهه ايس
انتخابات مجلس نهم از روحانيون طراز اول هستند» افزود: در 
ــالم سيدمحمود علوي در ليست جبهه  اين ميان حجت االس
ــت.بيادي تصريح  ــد اصولگرايان نيز حضور خواهد داش متح
ــتادگي با قوت  ــتادهاي جبهه ايس كرد: به حول و قوه الهي س
ــتان ها در حال شكل گيري است و بسياري از كانديداها  در اس
درخواست حضور در فهرست جبهه ايستادگي را داده اند كه در 

ستاد انتخاباتي جبهه در حال بررسي است.  /  ايسنا

 الريجاني: ردصالحيت
 نمايندگان فعلي مجلس اشتباه بود 

ــبت  ــالمي در ارزيابي نس ــوراي اس ــس ش ــس مجل رئي
ــوي  ــدگان فعلي مجلس از س ــت برخي نماين ــه ردصالحي ب
ــط هيات هاي نظارت،  ــاي اجرايي و اصالح آن توس هيات ه
ــان و ناظران تاكيد  ــرورت صحيح بودن عملكرد مجري بر ض
ــرد و افزود: قطعا از همان ابتدا ردصالحيت نمايندگان فعلي  ك
ــتباه بود و هيات هاي اجرايي نبايد اين گونه برخورد  مجلس اش
ــفانه با افرادي كه ما در  مي كردند. علي الريجاني افزود: متاس
ــان را ديديم،  ــال با آنها بوديم و افكار، رفتار و كردارش  اين 4 س

به داليلي كه اصال در شأنشان نبود اين طور رفتار كردند. 
ــه برخي اظهارنظرها مبني بر  ــس  مجلس در واكنش ب رئي
ــده را تسويه حساب سياسي  اين كه ردصالحيت هاي انجام ش
ارزيابي مي كردند، گفت: نمي خواهم در اين زمينه قضاوت كنم 
يا سوءظن را تقويت كنم، ولي به هر حال كار غلطي بود و اين كه 

پشت آن چه تحليلي است، من وارد نمي شوم. / ايسنا

 تسليت رهبر معظم انقالب
 در پي درگذشت پدرسردار فدوي

ــالمي،  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اس
در پي درگذشت پدر سردار فدوي فرمانده نيروي دريايي سپاه 

پاسداران انقالب اسالمي، پيام تسليتي صادر كردند.
ــاني دفتر مقام معظم رهبري،  به گزارش پايگاه اطالع رس

متن پيام به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

سردار سرتيپ جناب آقاي علي فدوي
درگذشت پدر بزرگوارتان را به جناب عالي و ساير بازماندگان 
ــليت مي گويم و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت  محترم تس

الهي را از پروردگار متعال مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي
6     بهمن     1390

يك دقيقه سكوت به احترام شهداي 
هسته اي ايران در اكراين

ــي كه به مناسبت بيستمين سالگرد   در نشست هم انديش
ــالمي ايران و اكراين  برقراري روابط ديپلماتيك جمهوري اس
ــهيدان  ــد، حاضران به احترام ش ــو برگزار ش ــگاه نائ در دانش
ــن يك  ــهرياري، رضايي نژاد و احمدي روش عليمحمدي، ش
ــزي خبر، در اين  ــكوت كردند.به گزارش واحد مرك دقيقه س
ــجويان حضور  ــگاه، استادان و دانش ــم كه رئيس دانش مراس
ــورمان در كي  يف با اشاره به  ــتند، اكبر قاسمي، سفير كش داش
ــور اروپايي، گفت:  ــت هاي خصمانه آمريكا و چند كش سياس
ــي در برابر حقوق ملت ايران و توسل به ابزار  رويكرد مانع تراش

تحريم و ترور دانشمندان ايراني، نتايج معكوس داشته است.

موساد: احمدي روشن را ما كشتيم
سايت تابناك نوشت، سازمان اطالعاتي و جاسوسي رژيم 
ــووليت ترور دانشمند هسته اي  ــاد) رسما مس اسرائيل (موس
ــريه «فارين پالسي  ــت.بنابراين خبر، نش ايران را پذيرفته اس
ــر كرده كه بر اساس آن يكي  ــي را منتش اين فوكاس » گزارش
ــهيد  ــاد عامل  ترور ش ــت موس از مقامات آمريكايي گفته اس
ــت.اين مقام آمريكايي در گفت و گو ــن بوده اس  احمدي روش
 با آسوشيتدپرس اظهار كرد: موساد رسما به آمريكا اعالم كرده 

كه آنان ترور دانشمند هسته اي ايران را انجام داده اند.

ربوده شدن 11 زائر ايراني در سوريه 
حدود يك ماه پس از اين كه 7 مهندس و تكنيسين ايراني 
ــدند، عصر پنجشنبه اعالم  ــوريه ربوده ش ــهر حمص س در ش
ــدند. اين زائران از مسير زميني  ــد 11زائر ايراني نيز ربوده ش ش
وبااتوبوس عازم زيارت حرمين شرفين دمشق بودند كه توسط 

مخالفان دولت سوريه ربوده شدند. 
ــن كاروان بدون  ــزارش دادند كه اي ــايت ها گ برخي از س
ــده بود.  ــق ش ــازمان حج و زيارت راهي دمش اخذ مجوز از س
ــارت زينبيه و حضرت  ــوده اين زائران پس از زي ــرا قرار ب ظاه
ــوند. به گزارش  ــق به طور زميني عازم عراق ش رقيه در دمش
ايرنا، ربايندگان مسلح با متوقف كردن اجباري اتوبوس حامل 
ــر از خدمه كاروان را با خود بردند و  ــران ايراني، 5 زائر و 6 نف زائ
ــس از اعالم اين خبر،  ــاعاتي پ ــان را در جاده رها كردند.س زن
وزارت خارجه ايران ربايش 11 زائر ايراني در سوريه را محكوم 
ــخنگوي وزارت خارجه با بيان  ــت، س كرد. رامين مهمان پرس
ــاس اخبار رسيده 11 نفر از زائران كشورمان كه  اين كه «براس
ــه اهل بيت عصمت و طهارت  ــه قصد زيارت و ابراز ارادت ب  ب
ــق بوده اند، توسط  ــالم از طريق زميني عازم دمش عليهم الس
ــير ربوده شده اند»،  اظهار كرد:  ــناس در طول مس گروهي ناش
ــاني و تعهدات اخالقي و  اين گونه اقدامات خالف اصول انس
ــي به هيچ وجه قابل توجيه نبوده و انتظار مي رود اين  بين الملل
ــبت به رهايي زوار ايراني اقدام كنند. ــرع وقت نس افراد در اس

مهمانپرست افزود: «از مسووالن دولت سوريه نيز درخواست 
به  كارگيري همه امكانات خود جهت اطمينان از سالمت جان 

اين اتباع ايراني و آزادي هر چه سريع تر آنان را داريم .»

سايه خبر

ــران با تاكيد بر اين كه تحريم نفتي عليه  خطيب جمعه ته
ــت و تاثير اساسي در اقتصاد ايران  ايران موضوع جديدي نيس
نخواهد داشت، گفت: اتحاديه اروپا با طناب پوسيده آمريكا به 

چاه رفت و خود را بدبخت كرد.
ــيد احمد خاتمي در خطبه هاي  به گزارش مهر، آيت اهللا س
نمازجمعه ديروز تهران افزود: تحريم خريد نفت ايران از سوي 
ــمنان پيامبر نيز در  ــت، دش اتحاديه اروپا موضوع تازه اي نيس
ــعب ابيطالب چنين كردند و همچنين مسلمانان را در جنگ  ش
خيبر تحت فشار شديد قرار دادند اما اسالم به فضل خدا به راه 

خود ادامه داد.
وي با اشاره به تعبير رهبر معظم انقالب مبني بر اين كه ما 
هم اكنون در شرايط شعب ابيطالب نيستيم بلكه در شرايط بدر 
ــر مي بريم، گفت: درست است كه دنيا جنگ احزاب عليه  به س
ــا در اين صحنه هم پيرو        ز  ــه اما به ياري خدا م ــا راه انداخت م
هستيم.خطيب جمعه تهران با بيان اين كه تحريم ها عليه ايران 
بي سابقه نيست و از اول انقالب تاكنون با شدت و ضعف هايي 
ــازي  ــته، گفت: از ويژگي هاي انقالب ما فرصت س وجود داش
است. از دل اين تحريم ها كه بيش از 30 سال به كشور وارد شده 
پيشرفت هاي خيره كننده هسته اي حاصل شده است.وي ابراز 
ــبب شود ملت خيز برداشته  اميدواري كرد اين تحريم ها نيز س
و به سوي اقتصاد منهاي نفت برود.خاتمي راه اين مسير را بها 
دادن به توليد خواند.امام جمعه موقت تهران با تاكيد بر اين كه 
اين تحريم ها تاثير اساسي در اقتصاد ما ندارد، خاطرنشان كرد: 

حداكثر 17 درصد نفت ما را كشورهاي اروپايي از قبيل اسپانيا، 
ايتاليا، يونان و فرانسه مي خرند كه آنها هم غرق در مشكالت 
ــتند. مطمئنا با اين كار بر مشكالتشان افزوده  ــان هس خودش
ــكه نفت 110 دالر شده و بيشتر از  ــود. هم اكنون هر بش مي ش
ــورهاي اروپايي گفت:  ــد.وي خطاب به كش اين هم خواهد ش
ــان را تحريم كرده ايد.  ــل از اين كه ما را تحريم كنيد خودت قب
ــتري هايي كه  ــتقل دارد و مش ــتري مس بحمداهللا نفت ما مش
ــتقبال مي كنند وجود دارند  ــور وصف ناپذير از نفت ما اس به ط

و ملتمسانه مي گويند به ما بفروشيد.
ــت را پرداخت هزينه  ــن در اين موقعي ــي قرار گرفت خاتم
ــتقالل ملت ايران خواند و گفت: اين هزينه استقالل براي  اس
ــت كه نمي خواهد آقاباالسر داشته باشد. ملتي كه 32  ملتي اس
سال براي انقالبش هزينه مي دهد در اين راه هم به فضل خدا 

هزينه مي دهد و دشمنش را به زير خواهد كشيد.
ــت 6 ماهه براي اعمال  ــه تهران درباره مهل خطيب جمع
ــم نفتي ايران خطاب به اتحاديه اروپا گفت: چرا از همين  تحري
ــت كه خودشان گرفتارند و  االن تحريم نكرديد؟ دليل اين اس
بحران زده هستند، مي خواهند ببينند آينده چه مي شود و در ايام 
مانده به انتخابات مجلس مي خواهند تاثير انتخاباتي بگذارند 
ــت از پا  ــيد طرح ما موفق نبود و دس و بعد از آن بگويند ببخش

درازتر فرار كنند.
ــت  ــيار خنده دار اس ــه در اين قصه بس ــه داد: آنچ وي ادام
ــورهاي اروپايي گفته ما  ــتان است كه به كش بازيگري عربس
ــما را تامين مي كنيم. اوال شما عرضه اين كار  نيازهاي نفتي ش
ــده منطقه شما را به روز سياه  را نداريد، ثانيا، ملت هاي بيدارش
مي نشانند و يك پرونده سياهي به پرونده خود مي افزاييد و كار 

ديگري نمي توانيد بكنيد.
ــاره به اظهارات اخير اوباما درباره ايران گفت:  خاتمي با اش
اوباما در سخنراني اخير خود فضولي هاي زيادي كرده از جمله 
ــيد جلوي  اين كه گفته ما ايران را منزوي كرديم و مطمئن باش
اتمي شدن ايران را خواهيم گرفت. جواب اين است شما منزوي 
شده ايد چرا فرار رو به جلو مي كنيد، 4 نوكر حلقه به گوش شما 
ــال در منطقه سرنگون شدند. جنبش 99 درصدي ها  در يك س
شما را به روز سياه نشانده چرا دروغ مي گوييد؟ به كوري چشم 

شما ايران اتمي شده است.

خاتمي:  اروپا با تحريم ايران خود را بدبخت كرد

ــتن ياد  ــري با گرامي داش ــس خبرگان رهب ــس مجل رئي
چهره هاي دفاع مقدس كه در آن دوران حساس ساليق مختلف 
با ديدگاه هاي تربيتي و هويتي مختلف را جمع مي كردند، گفت: 
ــليقه ها وجود  ــت، اختالف س جمع كردن بين گروه ها هنر اس
ــمن داخلي و خارجي زياد داريم،  دارد، ولي با وجود اين كه دش
ــتباهاتي در مديريتمان داريم، لذا بايد دست به  خودمان هم اش

دست هم دهيم تا مشكالت جبران شود.
ــا مهدوي كني در  ــت اهللا محمدرض ــزارش مهر، آي ــه گ ب
ــلمين عبداهللا ميثمي در  ــهيد حجت االسالم والمس يادواره ش
ــهيد ميثمي مقام  ــور با بيان اين كه ش تاالر بزرگ وزارت كش
ــان كرد: كسي كه توانست بين  ــت، خاطرنش جمع الجمع داش
سپاه و ارتش را جمع كند، همين شهيد ميثمي بود. كساني امثال 
شهيد ميثمي بودند كه مي توانستند بين اين گروه و آن گروه را 
ولو با اختالف سليقه و تفاوت هاي تربيتي و هويتي جمع كنند.

ــالم) خطاب به  ــادق (عليه الس ــگاه امام ص ــس دانش رئي

ــم كه آخوند ابزاري  ــون گفت: آقايان روحاني مي گوي روحاني
نشويد.وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از افرادي 
كه قائل به سكوت و مدارا براي حفظ دين هستند، گفت: بعضي 
ــازش و مدارا و  ــكوت و س گمان مي كردند و مي كنند باز هم س
ــالم و واليت را حفظ كند. قبل  تقيه مي تواند دين، حقيقت، اس
از انقالب هم با كساني كه دعوت به سكوت و مدارا مي كردند، 
روبه رو بوديم. در انقالب و بعد از انقالب نيز بعضي هستند كه 
مي گويند سكوت كنيم، اما خداوند مي گويد اگر شهدا، مدافعان 
و مجاهدان نبودند و بحث مدارا بود، ديگر نمازي باقي نمي ماند. 

اگر خون شهدا نبود، مساجدي باقي نمي ماند.
ــاهكار امام راحل اين بود كه  ــّر پيشرفت يا ش وي افزود: س
ــت جمع كرد. اين  ــا مديريت و واليت و حكوم ــت را ب روحاني
ــه امام (ره) صورت داد، هيچ يك از فقهاي ما نكردند.  كاري ك
ــر تجربه و اعتقاد به مقام واليت گفت واليت را  ــام (ره) در اث ام

بايد خودمان به دست گيريم.

آيت اهللا مهدوي كني: جمع كردن ساليق بايد هنر مان باشد

ــت تا در  ــور گفت: دولت با تمام توان آماده اس رئيس جمه
ــارها ايستادگي كند  برابر تمامي بداخالقي ها و تحريم ها و فش
ــتا حتي يك ساعت هم كارها و فعاليت هاي خود  و در اين راس

را عقب نخواهد انداخت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، محمود احمدي نژاد 
ــم افتتاح طرح هاي صنعتي، عمراني و  روز پنجشنبه در مراس
ــوع تحريم نفتي و  ــاره به موض ــتان كرمان با اش معدني در اس
ــت: غربي ها اذعان  ــي عليه ايران گف ــورهاي غرب بانكي كش
ــنگين ترين تحريم تاريخ را عليه ملت ايران انجام  دارند كه س
ــران هيچ عالقه اي ندارد با رقباي  ــد در حالي كه ملت اي داده ان
ــود، رقباي بيچاره اي كه غربي ها به آنها زور  ضعيف مواجه ش

مي گويند.
ــانات آن  ــكه، نوس ــفتگي بازار ارز و س ــاره به آش وي با اش
ــروه «باندها و  ــي از فعاليت دو گ ــته ناش را در چند هفته گذش
ــيوني» دانست كه مي خواهند به  ــودجو» و «سياس دالالن س
ــار بياورند و آن را ناتوان جلوه دهند.  دولت و بانك مركزي فش
احمدي نژاد خطاب به اين دسته از گروه هاي سياسي و احزاب 
منتقد دولت گفت: شما را نصيحت مي كنم دست از اين كارها 
ــتان نيايد، اما بايد  ــت از احمدي نژاد خوش ــد ممكن اس برداري
تحمل كنيد اين دليل نمي شود كه از ملت انتقام بگيريد و اين 
درست نيست كه از هر فشاري به ملت وارد مي شود خوشحال 
بشويد تا از اين طريق كسي از چشم ملت بيفتد.رئيس جمهور 
ــور كه از ابتداي دولت نهم گفتم نوكر 75  افزود: بنده همان ط
ــار مي كنم از اين رو از تمامي  ــتم و به آن افتخ ميليون نفر هس
احزاب و گروه ها مي خواهم كه بگذاريد كشور ساخته شود حال 
اگر همراهي نمي كنيد پشت پا نيندازيد و بگذاريد كشور ساخته 

شود اين حداقل انتظار از يك هموطن است.

ــال ها همه  ــفانه طي اين س ــژاد ادامه داد: متاس احمدي ن
ــينه خيز  ــع كرده اند، اما اين دولت س ــت هاي دولت را قط دس
ــرفت و  ــور را به پيش ــي رود تا آجري روي آجر بگذارد و كش م
آباداني برساند.رئيس جمهور با بيان اين كه تمامي اين اتفاقات 
ــد، گفت:  ــت پايين خواهد آم ــرا كه قيم ــت چ مصنوعي اس
خوشبختانه اكثريت ملت وارد اين جريان سازي نشده اند البته 
بايد بدانيد دشمن فشارهاي خود را بيشتر خواهد كرد، اما ملت 

ايران هم آماده است.

  دنبال بهانه اند مذاكرات به هم بخورد
رئيس  قوه مجريه يادآور شد: آنها به دنبال بهانه هستند و بيان 
ــت. آيا ما طفره رفتيم، شما  مي كنند ايران از مذاكره طفره رفته اس
بهانه مي آوريد. به دنبال بهانه هستيد بلكه مذاكرات به هم بخورد. 
ــي كه داراي عقل و منطق است،  ما براي چه بايد طفره برويم، كس
ــتنكاف كند. بهترين حالت براي آنها دوستي  چرا بايد از مذاكره اس
ــد كرد: دوران قلدري ها و  ــت.وي تاكي و همراهي با ملت ايران اس
ــوار بركشتي اي  ــده و همه آنها س ــروصدا كردن در دنيا تمام ش س

ــت. ملت ايران هر چيزي را كه  ــتند كه در حال غرق شدن اس هس
نياز داشته باشد از دل اين كشور به دست مي آورد. شما به ما احتياج 
ــت كه از ما نفت نمي خرند، حاال  ــال اس داريد، آمريكايي ها 30 س
ــم. كل اروپا چقدر  ــران را تحريم كرده اي ــد كه ما نفت اي مي گوين
ــت؟ ما حدود 200 ميليارد دالر مبادالت خارجي داريم كه  دنيا اس
ــت. زماني 90 درصد تجارت  ما با  حدود 24 تاي آن با اروپايي هاس
اروپايي ها بود، اما اين ميزان به 10 درصد رسيده است. حاال خوشي 

زيردلشان زده و ببينيد كه چه كسي ضرر مي كند.

احمدي نژاد: دولت در برابر بداخالقي ها و  تحريم ها مي ايستد
متاسفانه همه دست هاي دولت را قطع كرده اند و دولت سينه خيز مي رود تا كشور را به پيشرفت برساند

ادامه از صفحه اول
ــت و اضطراب روبه رو خواهد شد و بهاي نفت  بازار با وحش

به بيش از 130 دالر در هر بشكه افزايش مي يابد.
ــبكه تلويزيوني دويچه وله آلمان نيز اعالم كرد، تحريم  ش
ــد، اما ايران قصد دارد  ــران از ماه ژوييه آغاز خواهد ش ــي اي نفت
ــت به اروپا را متوقف  ــيدن اين زمان، صدور نف پيش از فرا رس
ــورهاي اروپايي را با مشكل  ــياري از كش كند كه اين اقدام بس
ــورهاي  مواجه خواهد كرد، چون ايران يكي از بزرگ ترين كش
ــوب مي شود. يونان، ايتاليا و  صادركننده نفت در جهان محس
اسپانيا بزرگ ترين خريداران نفت ايران به شمار مي آيند و اين 

كشورها در حال حاضر با مشكالت مالي متعددي مواجهند.
  رايزني ها براي كاهش مشاركت در تحريم

ــاركت در تحريم  در همين حال رايزني ها براي كاهش مش
ــت و مقامات كشورها به سياست  نفت ايران افزايش يافته اس

اعمال فشار و تحريم عليه ايران واكنش نشان مي دهند.

وزارت امور خارجه چين با انتقاد از تحريم يكجانبه اتحاديه 
اروپا عليه ايران، اين اقدامات را غيرسازنده خواند و در بيانيه اي 
اعالم كرد: چين اميدوار است كه طرف هاي مربوطه به اقداماتي 

متوسل شوند كه به صلح و ثبات منطقه اي منتهي شود.
ــت كه در سال  چين يكي از خريداران بزرگ نفت ايران اس
2011 با افزايش ميزان واردات در ايران در مقايسه با سال پيش 

از آن 30 درصد نياز خود را از طريق نفت ايران تامين كرد.
همچنين هيالري كلينتون در ديدار با نيوپاما رائو، سفير هند 
در واشنگتن به مذاكره درباره ايران پرداخت و خواستار حمايت 

ديگر كشورها از تحريم هاي اعمال شده عليه ايران شد.
ــور خارجه آمريكا  ــخنگوي وزارت ام ويكتوريا نوالند، س
ــاره ايران و  ــرد: 2 طرف درب ــدار اظهار ك ــاره به اين دي ــا اش ب
ــه اروپا و اين كه ما چطور مي توانيم درباره  تحريم هاي اتحادي
ــكا با يكديگر كار كنيم مذاكره كردند. اما به  تحريم هاي آمري
ــتان تايمز، طرف هندي اين مذاكرات را  گفته روزنامه هندوس

كم اهميت جلوه داد و گفت درباره ايران در كنار ديگر مسائل از 
جمله افغانستان و ميانمار مذاكره شد.

ــت  در عين حال وزارت خارجه ژاپن اعالم كرد كه قرار اس
يك هيات ديپلماتيك ژاپني اوايل ماه فوريه به منظور مذاكره 
ــون تحريم هاي جديد آمريكا عليه نفت ايران و چانه زني  پيرام
ــنگتن سفر كند.ژاپن  ــت معافيت به واش در اين باره و درخواس
ــد از نفت خود را از ايران تامين مي كند، تاكنون با  ــه 10 درص ك
ــت آمريكا براي تحريم نفت ايران موافقت نكرده و از  درخواس
ــي از خريد نفت خود از ايران را  ــته كه فقط بخش آمريكا خواس

كاهش دهد و از قطع كامل واردات نفت ايران معاف شود.
  تحريم ها بي نتيجه

ــران بر تاثير حداقلي اين طرح  ــت كه در اي اين در حالي اس
تاكيد مي شود. عالءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ادامه سناريوي 
تحريم ها از طرف اتحاديه اروپا را تكرار اشتباهات گذشته خواند 

و اظهار كرد: در آشفته بازار اقتصاد اتحاديه اروپا، ادعاي تحريم 
نفتي ايران اقدامي نمايشي است كه طي چند روز اخير نيز تاثير 
منفي خود را بر اقتصاد اروپا نشان داده است و مطمئنا در 6 ماه 
ــردار سرتيپ پاسدار سيدمسعود  آينده نيز اجرا نخواهد شد.س
جزايري، معاون فرهنگي و تبليغات ستادكل نيروهاي مسلح 
نيز ضمن انتقاد از اقدام اخير اتحاديه اروپا در تحريم ايران گفت: 
اين تحريم ها با هدف ايجاد فشارهاي رواني و تنگنا براي دولت 

و مردم ايران است، اما راه به جايي نمي برد.
ــوالي در خصوص اهداف اتحاديه اروپا  ــخ به س وي در پاس
ــان كرد، از جمله اهداف دشمن ايجاد  از اين اقدامات خاطرنش

پديده اي به نام «خستگي» در بين مديران و مردم است.
وي توضيح داد: آمريكا و صهيونيسم جهاني تالش مي كنند 
از طريق ايجاد تحريم هاي چندگانه در ايستادگي ملت و دولت 
ــمن در اين زمينه  خلل ايجاد كنند، اما اصلي ترين خطاي دش

صحيح نبودن ارزيابي شان از جامعه ايران است.

هراس غرب از پيامدهاي تحريم نفتي ايران
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برژينسكي: آمريكا مانند شوروي 
سابق در حال فروپاشي است

ــوراي امنيت ملي  ــكي، مشاور پيشين ش زبيگنيو برژينس
آمريكا تصريح كرد: وضع كنوني آمريكا مشابه زمان فروپاشي 
ــت و موج انتقادهاي مردم  ــابق اس ــوروي س اتحاد جماهير ش
آمريكا  از رژيم صهيونيستي روز به روز در حال افزايش بوده و 

سياست جنگ افروزي محكوم به شكست است.
 به گزارش واحد مركزي خبر،   زبيگنيو برژينسكي در كتاب 
جديد خود به بررسي وضع كنوني آمريكا پرداخته و آن را مشابه 
شرايط حاكم بر اتحاد جماهير شوروي سابق قبل از فروپاشي 
دانسته است.برژينسكي در اين كتاب با نام «ديدگاه راهبردي 
ــت:  باراك اوباما  آمريكا و بحران بين المللي قدرت»  آورده اس
ــكا مي تواند در صورت پيروزي در دور دوم  رئيس جمهور آمري
رياست جمهوري خود،  روند سازش در خاورميانه را از سر گيرد.

در اين كتاب علل قرار گرفتن آمريكا در مسير انحطاط و سقوط 
مورد بررسي قرار گرفته است.

ــرائيل در  طبق مطالب اين كتاب،  فضاي انتقاد مردم از اس
آمريكا رو به گسترش خواهد نهاد و همگان كم كم اين نكته را 
درك خواهند كرد كه شعارهاي تند و درخواست ها براي جنگ 

ديگر بهترين روش نخواهد بود.
ــابه ميان وضع  ــكي مهم ترين وجه تش به عقيده برژينس
ــابق اين است كه   ــوروي س  كنوني آمريكا و اتحاد جماهير ش
ــته و دارند كه توان ايجاد تغييرات  هر دو نظام، دولتي فلج داش
ــا و بودجه هاي نظامي  ــت را ندارند و هزينه ه ــدي در سياس ج
سرسام آور و بي نتيجه اي را به مدت يك دهه براي تحت تسلط 

درآوردن افغانستان هزينه كرده اند. 




