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اخبار
حمایت آمریکا از تحریمهای اتحادیه
اروپا علیه ایران

«مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا
طی پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود،
از تحریمهای اتحادی��ه اروپا علیه ایران
حمایت کرد .به گزارش فارس ،پامپئو با
مط��رح کردن ادعاها و اتهامات بیپایه و
اساس علیه ایران ،نوشت« :اتحادیه اروپا
برای نخستین بار از زمان توافق هستهای
تحریمهای��ی را علیه ایران اعالم و هلند
نیز افش��ا کرد که ایران قتل دو شهروند
هلندی در س��الهای  2015و  2017را
هدایت میکرده است .این موضوع در پی
خنثی سازی دو حمله تروریستی ایران در
فرانسه و دانمارک در سال  2018صورت
میگیرد ».اتحادیه اروپا که مدعی تالش
برای حفظ برجام است از روز سهشنبه 18
دی  97اولین دور تحریمها علیه ایران را
بعد از اجرایی ش��دن این توافق در سال
 ۲۰۱۴اعم��ال کرد .این تحریمها بر پایه
ادعاهایی اعمال ش��د که دانمارک علیه
ایران مطرح کرده است.
دانشجویان بسیجی شیراز شب را در
خیابان به صبح رساندند

دانش��جویان بس��یجی دانش��گاه شیراز
در حمای��ت از اف��راد ب��ی س��رپناه و
کارتنخوابها س��ه ش��نبه ش��ب را در
خیابان و در مقابل ش��ورای ش��هر شیراز
در س��رمای هوا ب��ه صبح رس��اندند .به
گزارش فارس،این دانشجویان که در ایام
امتحانات خود هستند ،کتابهای درسی
خورد را هم در خیابان مطالعه کردند و با
این حرکت تالش کردند صدای اعتراض
خود را به گوش نمایندگان شورای شهر
و مسئوالن شیراز برس��انند .دانشجویان
بسیجی دانشگاه شیراز همچنین با ارسال
نامه و در دست داشتن دستنوشتههایی
از اعضای شورای شهر خواستند تا سریعا
فک��ری ب��رای اس��کان کارتنخوابها در
سرمای زمستان کنند.
وزیر سابق صهیونیست متهم به
جاسوسی برای ایران به  11سال
حبس محکوم شد

«گونن سِ ��گِو» وزیر پیشین انرژی رژیم
صهیونیس��تی که پی��ش از این متهم به
جاسوسی برای ایران ش��ده بود از سوی
دادگاه به  11س��ال حبس محکوم ش��د.
به گ��زارش ف��ارس،در جلس��ات دادگاه،
سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
«شاباک» ،سِ ��گِو  ۶۲ساله را به برقراری
تماسه��ای غیرقانونی ب��ا عوامل ایران،
افش��ای اطالع��ات محرمان��ه درب��اره
زیرساختهای نظامی و غیرنظامی رژیم
صهیونیستی و جاسوسی متهم کرده بود.
منابع رس��انهای صهیونیستی نیز گزارش
دادهاند ،جزئیات پرونده گونن سگو نشان
میدهد وی زمانی که به عنوان پزشک در
ابوجا فعالیت میکرده با منابع دیپلماتیک
مختلف نیجریهای ،ایرانی و صهیونیستی
ارتباط داش��ته است .پیش از این ،روزنامه
هاآرتص تحلیل کرده بود که اگر اتهامات
مطرح ش��ده علی��ه وزیر پیش��ین انرژی
اس��رائیل صحت داشته باشد ،استخدام او
به عنوان جاس��وس و عام��ل اطالعاتی،
ی��ک پیروزی برای ایران اس��ت .روزنامه
جروزالم پس��ت نیز نوش��ته بود که جذب
وزیر پیشین انرژی اسرائیل توسط ایران را
نمیتوان نادیده گرفت زیرا او میتوانسته
عالوه بر ارائ��ه اطالعات حیاتی ،مقامات
دیگر را برای تبدیل ش��دن به جاسوس،
به ایران معرفی کند .گونن سگو در خرداد
سال جاری پس از رسانهای شدن اتهامات
جاسوسی ،توسط پلیس رژیم صهیونیستی
بازداشت شده بود.
سرلشکرصفوی:فرهنگجمهوری
اسالمی ایران باعث خیزش ملت ها شد

سردار سرلشکر سید یحیی صفوی مشاور
عالی فرمانده کل قوا در دومین همایش
سراس��ری راویان انقالب و دفاع مقدس
با ابالغ س�لام مقام معظ��م رهبری به
ش��رکت کنندگان در این همایش اظهار
داش��ت :پس از گذش��ت چهل س��ال از
انق�لاب اس�لامی ای��ران ،الگویی برای
ظلم س��تیزی ارائه می کن��د .به گزارش
بسیج،وی تصریح کرد :فرهنگ و تمدن
نوین اسالمی از سوی جمهوری اسالمی
ایران به س��ایر کش��ورها صادر ش��ده و
باعث ش��ده تا ملت ها در برابر ظالمانی
همچون رژیم صهیونیستی به پا برخیزند.
مش��اور عالی فرمانده کل قوا با تاکید بر
لزوم بهره گیری از فرهنگ دفاع مقدس
در مسائل روز کش��ور گفت :شما راویان
بای��د ابعاد دفاع مقدس را بیان کنید و به
مس��ائل روز و آینده کش��ور ارتباط دهید
چرا که برای رس��یدن ب��ه یک وضعیت
مطلوب در حوزه های سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی می توان از فرهنگ
دفاع مقدس استفاده کرد.

حل مشکالت طبقه ضعیف باید اساسی ترین کار دولت باشد

حض��رت آی��تاهلل خامن��های ،رهب��ر
ّ
معظم انقالب اس�لامی در سالروز قیام
تاریخساز مردم قم در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در
دیدار هزاران نفر از مردم قم ،با اش��اره
به ض��رورت پرهیز از س��هلانگاری و
سهلاندیش��ی درباره ریش��ه دش��منی
آمریکا و اس��تکبار با ایران اس�لامی،
«ماهیت و حقیقت انقالب و ش��جاعت
و وف��اداری ملت و نظام ب��ه اهداف و
مبان��ی انق�لاب» را عل��ت اصلی این
خصوم��ت عمی��ق و مس��تمر خواندند
و ب��ا بیان وظایف مهم «مس��ئوالن و
م��ردم» در ای��ن مقطع تأکی��د کردند:
رسیدگی به مش��کالت معیشتی مردم
بهوی��ژه قش��رهای ضعی��ف مهمترین
وظیفه امروز دولتمردان اس��ت و ملت
و مس��ئوالن باید با هوشیاری ،تحریم
ه��ای آمری��کا را همانن��د دوران دفاع
مقدس به شکس��تی بی س��ابقه برای
شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آی��تاهلل خامنهای ب��ا تجلیل
از قیام سرنوشتس��از مردم قم در ۱۹
دی س��ال  ۵۶بهعن��وان نقطه عطف
انقالب اسالمی ،قم را «شهر ،مرکز و
مادر انقالب» خواندند و افزودند :البته
انقالبی
انگیزههایی برای تغییر فضای
ِ
قم و کمرن��گ کردن روحیه انقالبی و
دین��ی در آن وجود دارد و نباید از مکر
دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایش��ان ب��ا تأکی��د ب��ر هوش��یاری در
مقابل ای��ن انگیزهها ،تأکید کردند :قم
سرچش��مه اصل��ی و پش��توانه معنوی
انقالبی اس��ت که دنیا را متحول کرد،
بنابرای��ن ب��زرگان و جوان��ان قم نباید
اجازه دهند دس��تهای خائن ،قم را از
مرکزیت انق�لاب ،خارج و این حرکت
تحولی را در آن کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اس�لامی سپس به بیان
چند درس مهم و مان��دگار از قیام ۱۹
دی پرداختن��د و خاطرنش��ان کردن��د:
رئیسجمهور وق��ت آمریکا در  ۱۰دی
 ۵۶به تهران آمد و با تمجید اغراقآمیز
و دروغی��ن از محمدرضا پهلوی ،ایران
را «جزی��ره ثبات» یعن��ی مایه آرامش
ای��ران وابس��ته و
خی��ال آمری��کا از
ِ
مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
ایش��ان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم،
وابس��ته و فاس��د پهلوی در فاصله ای
کمتر از ده روز از این سخنان را نشانه
ضعف عمیق دستگاه محاسباتی آمریکا
و غرب دانس��تند و گفتن��د :کمتر از ده
روز پس از س��فر رئیسجمهور آمریکا
و تعبی��ر او از ای��ران به جزی��ره ثبات،
قی��ام عظیم م��ردم قم ش��کل گرفت
و ب��ه دنب��ال آن ،قیام م��ردم تبریز و
طوف��ان انق�لاب اس�لامی و نابودی
رژیم سرس��پرده طاغوت محقق ش��د.
حضرت آی��تاهلل خامنهای ،اس��تمرار
ضعف دس��تگاه محاس��باتی آمریکا تا
ام��روز را ی��ک واقعیت برش��مردند و
افزودند :با وج��ود آنکه عدهای غربزده
و آمری��کازدهُ ،پ ِز قدرت محاس��باتی و
آیندهنگری آمریکاییها را میدهند اما
آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی
است .ایش��ان با اشاره به سخنان سال
گذش��تهی یک دولتمرد آمریکایی در
اوباش تروریس��ت و وعده او به
جم��ع
ِ
آنها که جش��ن سال  ۲۰۱۹میالدی را
در تهران خواهیم گرفت ،خاطرنش��ان
کردند :توانایی محاس��باتی دش��منان
ای��ران در همین حد اس��ت ،همانطور
که آن زم��ان صدام امی��دوار بود یک
هفتهای ب��ه تهران برس��د و منافقین
مزدور نی��ز خیال میکردن��د در حمله
مرصاد سه روزه از کرمانشاه به تهران
خواهند رسید.
رهبر انقالب اس�لامی افزودند :برخی
دولتمردان آمریکای��ی اینطور وانمود

میکنند که دیوانهاند ،البته بنده این را
قبول ندارم اما آنها حقیقت ًا «احمقهای
درج��ه ی��ک» هس��تند .ایش��ان قیام
م��ردم ق��م را نش��انه صفبن��دی دو
بندی
دس��تگاه محاس��باتی یعنی صف ِ
دموکراس��ی دروغین و پای در
«لیبرال
ِ
گِل غرب��ی» در مقابل «نظام توحیدی
و اس�لامی» برش��مردند و گفتند :پس
از انق�لاب نیز آنها با تحریم جمهوری
اس�لامی تصور میکردند کار نظام در
کمتر از ش��ش ماه تمام خواهد شد در
حالیکه انقالب اکنون به چهل سالگی
رسیده است .حضرت آیتاهلل خامنهای
افزودند :در مقابل این محاس��بات غلط
محاسباتی دقیق نظام
استکبار ،دستگاه
ِ
اس�لامی وجود دارد که ام��ام بزرگوار
م��ا فرم��ود «ص��دای شکستهش��دن
استخوانهای مارکسیسم را میشنوم»
و یکی دو س��ال بعد همه دنیا آن صدا
را ش��نیدند .حضرت آیتاهلل خامنهای،
تمدنی
دش��منی اس��تکبار ب��ا پدی��ده
ِ
ِ
دش��منی عمیق
انق�لاب اس�لامی را
ِ
دانس��تند و خاطرنش��ان کردند :برخی
از روی نفهمی یا مس��ائل دیگر ،علت
دشمنی مس��تکبران را سخنان امام یا
فالن مس��ئول علیه آمری��کا میدانند،
در حالیک��ه زورگوی��ان جهانی با یک
قدرت جوان ،رو به رش��د ،پر تالش و
پر انگیزه دشمن هستند که این قدرت
معنوی  ۴۰س��ال است در مقابل چشم
آنها روز ب��ه روز تنومندتر و قدرتمندتر
شده و ت ََرکها و شکافهای استکبار را
عمیقتر کرده است.
رهبر انقالب اس�لامی ،ای��ران را قلّه
موقعیت راهبردی در منطقه خواندند و
افزودند :علت عصبانیت آمریکاییها در
اول انقالب ای��ن بود که لقمه چرب و
نرم ایران را به عنوان مهمترین کشور
منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای
مادی و منابع طبیعی از دست دادند.
ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش
یک مؤسس��ه غربی افزودند :خود آنها
میگویند ایران با توجه به ظرفیتهای
فوق العادهاش پنجمین کشور ثروتمند
جهان اس��ت ،بنابراین طبیعی است که
بهخاط��ر از دس��ت دادن چنین ثروتی،
عمیق ًا عصبانی باشند.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های افزودند:
این عصبانی��ت همچنان ادامه دارد اما
مس��ئله اصلی و ریش��ه تقاب��ل آمریکا
و مل��ت ایران ،تقاب��ل تاریخی و ذاتی
حق و باطل اس��ت ،چرا که استکبار و
استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند
و انقالب اس�لامی در مقابل این ظلم
آش��کار ایس��تاده و برای بی��دار کردن
ملتها نیز تالش کرده است.
رهبر انقالب اس�لامی ،ش��نیده شدن

فریاد «مرگ بر آمریکا» در کشورهای
متع��دد را ب��ی س��ابقه و نش��انه ای از
موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان
کردند :اس��تکبار تالش میکند ملتها
را ب��ا «ای��ران هراس��ی»« ،اس�لام
هراس��ی» یا «شیعه هراس��ی» گمراه
کند ،اما ملتها ذات ًا با ایران اس�لامی
دش��منی ندارند و هر جا حقیقت روشن
بش��ود ،از آن حمایت می کنند .ایشان
بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و
آمریکا را نشانه آشکار شدن پیامدهای
خطرناک حفرهه��ای معنوی در تمدن
غ��رب خواندن��د و افزودن��د :در طرف
مقاب��ل ،مردمس��االری دینی و حرکت
به سمت تمدن اس�لامی با استفاده از
امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد
و این واقعیت برای مستکبران رعبآور
است .رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر
پرهیز از سهل انگاری و سهل اندیشی
در زمینه علت واقعی و اصلی دش��منی
ظالم��ان جهان��ی ب��ا ای��ران افزودند:
عل��ت اصلی این دش��منی« ،ماهیت و
حقیقت حرکت عظیم انقالب اسالمی،
ش��جاعت ،فداکاری و وفاداری ملت و
پایبندی مستمر و کامل نظام به مبانی
انقالب اس�لامی» اس��ت ک��ه اگر به
توفیق الهی ،این حرکت به نتایج مورد
نظر خود دس��ت یابد ،بساط استکبار و
استعمار غرب را برمی چیند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اس��تناد به
آی��ات قرآن مجید افزودند :فرعون می
دانس��ت موسی حق اس��ت اما دشمنی
می ک��رد و خ��دا به حضرت موس��ی
گفت «نترسید ،حرکت کنید من با شما
هس��تم» که این خطاب امروز عین ًا به
دشمنی
ملت ایران اس��ت که در مقابل
ِ
آگاهانه فراعنه عالم ،ایستاده است.
رهبر انقالب اس�لامی در تبیین نتیجه
صف آرای��ی اس��تکبار و مل��ت ایران
خاطرنش��ان کردند :ه��ر جبهه ای که
در راه خ��دا حرکت کن��د ،وعده قطعی
و بدون تردی��د پروردگار درباره نصرت
و پی��روزی او محق��ق خواه��د ش��د،
همچنانک��ه در طول  ۴۰س��ال هر جا
درس��ت حرکت کردیم ،پیروز شدیم و
هر جا کوتاهی داشتیم ،پیروزی حاصل
نشد .حضرت آیتاهلل خامنهای رسیدن
به چهل سالگی را در روند شکلگیری
تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفایی خواندند
و افزودند :در این مس��یر تمدنی ،چهل
س��الگی نه دوران پی��ری بلکه دوران
عمق یافتن حرکتها است و به فضل
اله��ی و به برکت «ایم��ان دینی ،عزم
راسخ ،حضور و آمادگی و کار و تالش
ملت بهویژه انب��وه جوانان خوشفکر،
مبتک��ر و امی��دوار به آین��ده» ،حرکت
تاریخی ملت ایران به نتایج درخش��ان

خود خواهد رسید.
ایش��ان پی��روزی انقالب و تش��کیل
جمه��وری اس�لامی را مقدماتی برای
شکل گیری «تمدن اسالمی متناسب
با دوران فعلی» دانس��تند و خاطرنشان
کردن��د :اگر خدا اراده نک��رده بود ،این
مقدمات فراهم نمی شد.
رهبر انقالب اس�لامی سخنانشان در
جم��ع هزاران نفر از مردم قم را با بیان
نکاتی مهم خطاب به مسئوالن و مردم
ادامه دادن��د .حضرت آیتاهلل خامنهای
در مهمترین توصیه خود به مس��ئوالن
بهخص��وص دولتم��ردان تأکید کردند:
اولوی��ت کاری خود را حل مش��کالت
معیشتی مردم بهویژه قشرهای ضعیف
قرار دهید ،چرا که این مس��ئله اهمیت
ویژه ای دارد .رهبر انقالب با اشاره به
تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی مردم
گفتند :منابع کش��ور کم است اما چرا با
وجود تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی،
ظالمانه این منابع را می بلعند و با دالل
ب��ازی و انحصارطلبی در تجارت ،مانع
پیش��رفت کشور می شوند و در تقویت
تولید داخلی کارشکنی میکنند.
رهب��ر انق�لاب ب��ار دیگ��ر مهمترین
کار ام��روز مس��ئوالن را رس��یدگی به
مش��کالت معیشتی خواندند و افزودند:
البت��ه ای��ن کار فق��ط با پ��ول پخش
کردن حاصل نمی ش��ود ،باید مراقب
جریانها و دس��تهای خطرناک و مضر
بود ،همچنانکه این مس��ائل را بارها با
جزئیات در جلسات کاری به مسئوالن
تذکر داده ایم .ایش��ان ،کار و تالش و
خدمت به انقالب ای��ران عزیز و ملت
ب��زرگ را نعمت��ی اله��ی خواندند و به
مس��ئوالن و دولتمردان تأکید کردند:
قدر نعمت مس��ئولیت در نظام اسالمی
را بدانی��د و به لوازم قدرشناس��ی از آن
یعنی «مراقبت در حرف و رفتار ،پرهیز
از گرایش به اش��رافیگری و اس��راف
و رفتارهای طاغوتی» پایبند باش��ید و
تالش کنید مسیر حرکت شما همواره
به س��مت الگوی رفت��اری و مدیریتی
امیرمؤمن��ان باش��د« .ش��جاعت» و
«عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.
ایش��ان افزودند :در مقابل توپ و تشر
و یاوه گویی ه��ای آمریکا و اروپا پس
نزنید و بایس��تید و بدانی��د که اینها نه
تهدی��د ،نه «وعده و ق��ول» و نه حتی
امضایشان اعتبار ندارد.
حضرت آی��تاهلل خامنهای حرف های
بی ربط برخی غربی ها را به حرفهای
دلقک ها تش��بیه کردند و افزودند :آنها
به ایران توصیه می کنند حقوق بشر را
از سعودی ها یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف
یک دلقک نیست؟

حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنش��ان
کردن��د :رفتار صحیح و عقالنی وظیفه
احساسات
مسئوالن اس��ت ،چرا که با
ِ
صرف ،نمی ش��ود کش��ور را اداره کرد
البته احساس��ات ب��ه عنوان پش��توانه
عملی ش��دن تصمیمات عقالنی الزم
است.
«ش��ناخت ،قدردان��ی و اس��تفاده از
ظرفیتهای درونی بهویژه جوانان» دیگر
توصیه مؤکد رهبر انقالب اس�لامی به
مسئوالن و دولتمردان بود.
ایش��ان افزودند :جوانان می توانند گره
های دستگاهها را باز کنند ،بنابراین به
آنها مراجعه کنید و قدرش��ان را بدانید
چ��را که حت��ی بلندپروازی ه��ای آنها
خوب است و کشور را به جلو می برد.
حض��رت آیتاهلل خامن��های در بخش
پایانی سخنانشان ،مردم را نیز به کمک
به مس��ئوالن توصیه کردند و افزودند:
بخش مه��م تقویت تولی��د داخلی در
زمینه های کیف��ی و توزیعی ،به تولید
کننده و فروش��نده و مغازه دار و مردم
مربوط می ش��ود .ایشان گفتند :امسال
س��ال تقوی��ت تولید کااله��ای ایرانی
بوده اس��ت ،اما االن در آخر سال باید
ببینیم چقدر در ای��ن زمینه پیش رفته
ایم و چ��ه کارهایی کرده ایم .حضرت
آیتاهلل خامن��های حض��ور در صحنه
ه��ای انقالب را بهتری��ن کمک مردم
به کشور دانستند و افزودند :دشمن در
تالش است با ش��ایعه سازی و تهمت
پراکنی مردم را مضطرب کند و به جان
یکدیگر بیندازد که البته نمی تواند ،اما
مردم باید با این ش��گردهای دش��من
مقابله کنند .ایشان خاطرنشان کردند:
انق�لاب و نظام با خواس��ت و حمایت
مردم ش��کل گرفته و استمرار یافته اما
مس��تکبران با وقاحت تمام مردم را به
مقابله با همین نظام فرا می خوانند که
الزم است مردم در مقابل این تبلیغات
ایس��تادگی و علی��ه آن حرکت کنند و
جوانان با هوش��مندی ،فضای مجازی
را به اب��زاری برای زدن ت��و دهنی به
دشمنان تبدیل کنند.
حض��رت آیتاهلل خامن��های تحریم ها
را باعث فش��ار و بروز مشکالتی برای
کشور دانستند و افزودند :آمریکایی ها
با خوش��حالی می گویند تحریم کنونی
ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد اما ملت
ایران انشاءاهلل در این زمینه شکستی
به آنها می دهد که در تاریخ بی سابقه
باشد .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره
به تحریم کام��ل ملت ایران در دوران
دفاع مقدس افزودند :دشمنان حتی به
ما س��یم خاردار نمی دادن��د اما ملت و
مس��ئوالن ،آن تحریم ه��ا را به زمینه
ای ب��رای تکیه بر درون و ش��کوفایی
استعدادها تبدیل کردند ،بهگونه ای که
همان مس��یر ،امروز ایران را به قدرت
بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقالب تأکید کردند :باید با درس
گیری از این تجربه درخش��ان و تکیه
بر جوانان ،تحریم کنونی را به وس��یله
ای ب��رای کار و ت�لاش و ش��کوفایی
تبدیل کنیم و ب��ا بی نیازی از دیگران
به جایی برس��یم که آنها نیازمند ایران
عزیز باشند.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند:
ب��ه فض��ل اله��ی و در پرت��و مقاومت
و هوش��یاری م��ردم و مس��ئوالن و
کار و ت�لاش بیوقف��ه ،از تحری��م ها
و مش��کالت عب��ور خواهی��م ک��رد و
همچنانک��ه در جنگ تحمیلی صدام را
به خاک سیاه نشاندیم و به درک اسفل
رفت ،جمهوری اسالمی هر روز موفق
تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت
در آمریکا و غرب به سرنوش��ت صدام
دچار خواهند شد.

سرهمبندی تخلفات اروپا توسط رئیس دفتر رئیس جمهور

واعظی:اروپاییهابهخاطر«»SPVعذرخواهیکردند
گروه سیاسی:در شرایطی که با وعده های پیشین
اتحادیه اروپا قرار بود حداکثر تا پایان سال 2018
میالدی ،کانال ویژه مال��ی ایران و اتحادیه اروپا
موسوم به  SPVراه اندازی شود حاال اخبار و نقل
قول هایی به گوش می رسد که کامال قابل تامل
است .به گزارش «عصرایرانیان»،برهمین اساس
باید یادآوری کرد که اروپایی ها قبال حتی موضوع
بروزرسانی قوانین ضدتحریمی را هم مطرح کرده
بودند که ناکام مان��د و در اصل کانال ویژه مالی
آخرین تالش اهالی قاره س��بز بوده است .فدریکا
موگرینی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا
قبال وع��ده داده بود که کانال ویژه مالی تا پایان
سال  2018میالدی عملیاتی شود اما این مسئول
تنها چند روز قبل اعالم کرد که در س��ال 2019
هم همچنان بر روی این س��ازوکار فعالیت انجام
خواهد شد و مجددا وعده های گذشته تکرار شد.
یک عذرخواهی س�اده !

اما در ایامی که انتقادات درباره عهدشکنی اروپایی
ه��ا به اوج خود رس��یده و دولتی ها هم منفعالنه
وقای��ع را دنبال می کنند،محم��ود واعظی رئیس
دفتر رئیسجمهور امروز چهارش��نبه در پاسخ به
این س ؤال که ش��ما قبال گفتهاید اروپاییها تا دو

هفته دیگر ( SPVکانال مال��ی ایران و اروپا) را
اجرایی میکنند ،اظهار داشت :من هیچ گاه نگفتم
 SPVت��ا دو هفته دیگر اجرایی میش��ود ،بلکه
گفتم تا آخر سال میالدی .همان حرفی که خانم

ی در ادامه صحبت
موگرینی زده ب��ود را گفتم .و 
های خود گفت :اروپاییه��ا نیز از ما عذرخواهی
کردند و گفتند که ما همه برنامههایمان را تقسیم
کردیم اما فش��ارهای آمریکا کار م��ا را به تاخیر
انداخته اما از هدفمان دست برنداشتهایم ،یعنی
آنها دارند پیش میروند.
تحریم بعد از عهدش�کنی

اما همه موارد به عهدشکنی اروپایی ها ختم نمی
ش��ود .در حالیکه اقدام خاصی برای منتفع شدن
ایران از فوائد برجام مش��اهده نشد  ،در جدیدترین
اقدام اروپایی ها به بهانه های واهی ایران را مورد
تحریم هم قرار داده اند! در همین رابطه،خبرنگار
روزنامه وال استریت به نقل از وزیر خارجه دانمارک
از اعم��ال تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران در
ارتباط با ادعای دس��ت داش��تن ایران در اقدامات
خرابکارانه در پاریس و کپنهاگ خبر داد« .اندرس
ساموئلس��ن» وزیر خارجه دانمارک گفته که این
اقدام اتحادی��ه اروپا منافاتی ب��ا حمایت از توافق

هستهای ندارد و تاثیری بر آن نخواهد گذاشت اما
نیاز است که اتحادیه اروپا یک پیام قوی در دفاع
از ارزشهای اروپایی و امنیت خود ارسال کند .وی
مدعی شده اس��ت که اتحادیه اروپا قرار است در
این راس��تا دو شخص و یک نهاد ایرانی را تحریم
کند .ساموئلسن س��اعتی بعد در حساب توئیتری
خود نوشت؛ اعضای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم
علیه یکی از سرویسهای اطالعاتی ایران به دلیل
اتهامات مربوط به طرح ریزی ترور در خاک اروپا
موافقت کرده اس��ت .دولت فرانس��ه اخیرا مدعی
اجرای یک طرح تروریس��تی در ماه ژوئن ش��د و
گفته بود که ایران در پش��ت پ��رده این طرح قرار
داشته است .ادعایی که به شدت از طرف ایران رد
شده است .فرانسه در همین ارتباط دارایی دو فرد
و همچنین بخش داخلی وزارت اطالعات ایران در
این کشور را مسدود کرد .چندی بعد دولت دانمارک
نیز در اقدامی هماهنگ با آمریکا مدعی طرح یک
حمله تروریستی در این کشور با حمایت ایران شد.
کپنهاگ در همین زمینه سفیر ایران در این کشور
را احضار کرد .در همین ارتباط«،بهرام قاس��می»،
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در همان زمان،
ادعاهای دانمارک را «مغرضانه» خواند و انتساب
عملیات ادعایی به جمهوری اس�لامی را تکذیب

کرد .وی طرح این ادعاه��ا را «در ادامه توطئهها
و دسیسههای دشمنان شناخته شده روابط خوب
و رو به گس��ترش ایران و اروپا در شرایط خاص و
خطیر کنونی» توصیف کرده بود.
آفتاب تابان برجام چه ش�د؟

با بررس��ی اتفاقات روزهای گذش��ته حاال افکار
عموم��ی جامعه در انتظ��ار این پاس��خ از جانب
دولتی هاس��ت که چرا به وعده های واهی طرف
مقابل دلخوش کردند؟ واعظی رییس دفتر رییس
جمهور می گوید اروپایی ها عذرخواهی کرده اند
! اما چرا ش��خص واعظی و آقای رییس جمهور
نمی گویند چگونه خسارت های کالن میلیاردی
از ناحیه بدعهدی اروپایی ها به کش��ور وارد شده
است؟

اخبار
سازمان ملل درخواست پناهندگی
دختر سعودی را بررسی می کند

دختر  18ساله سعودی که از خانوادهاش
ف��رار ک��رده و به تایلن��د رفته ب��ود ،از
کش��ورهای کانادا و آمریکا و استرالیا یا
بریتانیا درخواست پناهندگی کرده است.
مقامات تایلندی ب��ه او اطمینان دادهاند
که وی را به عربستان برنمیگردانند .به
گزارش فارس و به نوشته پایگاه اینترنتی
شبکه «بی .بی .س��ی»« ،رهف محمد
القانون» از س��وار ش��دن به هواپیمایی
ب��ه مقصد کوی��ت س��رباز زده و خود را
در اتاق هتل��ی در پایتخت تایلند حبس
کرده بود .او گفته بود اگر به عربس��تان
برگردم خان��وادهام مرا میکش��ند .وی
اکنون در پناهگاهی دولتی بهسر میبرد
تا آژانس مهاجران سازمان ملل پرونده او
را بررسی کند .آژانس مهاجران سازمان
ملل گفته است از مقامات تایلند «بسیار
سپاسگزاریم» که این دختر را برنگرداندند
اما بررسی درخواست پناهندگی او «چند
روز» طول میکشد.
گاردین :اسرائیل غزه را به بزرگترین
زندان جهان تبدیل کرده است

روزنامه انگلیسی «گاردین» گزارشی را در
خصوص اقدامات خصمانه صهیونیستها
علیه نوارغزه منتش��ر ک��رد .به گزارش
فارس ،این روزنامه اعالم کرده که رژیم
صهیونیس��تی نوارغزه را ب��ه بزرگترین
زندان جهان تبدیل کرده اس��ت .در این
گزارش تأکید ش��ده اس��ت ک��ه در ماه
جاری ۱۰ ،س��ال از حمله گسترده رژیم
صهیونیستی علیه دو میلیون فلسطینی
در نوارغزه پس از عقبنشینی این رژیم
از این منطقه در س��ال  ۲۰۰۵میگذرد
و اسرائیل نوارغزه را به بزرگترین زندان
روی زمی��ن تبدیل کرده اس��ت .در این
گزارش همچنین آمده است :از آن زمان
تاکنون ،شیوه تعامل رژیم صهیونیستی
نهایت دروغ و وحشیگری در
با غزه ،در
ِ
قبال غیرنظامیان بوده است و در دسامبر
سال « ،۲۰۰۸اسرائیل» عملیات موسوم
به «م��س گداخته» را آغاز کرد که طی
آن ب��ه مدت  ۲۲روز از زمین و آس��مان
و دریا ،ای��ن منطق ه مملوء از س��کنه را
بمباران کرد.
البشیر :سودان با توطئه برخی
طرفها مواجه است!

«عمر البشیر» رئیسجمهور سودان نیز
در س��خنانی در جشنواره ساالنه الرمایه
در ش��مال این کش��ور« ،خیانتکاران و
م��زدوران» را عام��ل ناآرامیهای اخیر
در کش��ور دانس��ت و گفت ک��ه برخی
توطئهگران علیه سودان این مزدوران را
با هدف نابودی ،سوزاندن و خرابکاری در
کشور گماشتهاند .به گزارش فارس،البشیر
خطاب به کسانی که از نیروهای مسلح
س��ودان میخواهند قدرت را به دس��ت
بگیرند ،تأکید کرد« :بدانید که نیروهای
مسلح اگر اقدامی بکند آن اقدام به خاطر
«مزدوران» نخواهد بود».
برزیل از پیمان مهاجرتی سازمان
ملل خارج شد

یک منبع دیپلماتیک وابس��ته به برزیل،
از خروج این کش��ور از توافق مهاجرتی
سازمان ملل خبر داد .به گزارش مهر،به
ای��ن ترتی��ب ،برزیل که از اوایل س��ال
میالدی ج��اری ( )۲۰۱۹حزب راس��ت
افراطی زمام دولت آن را بر عهده گرفته
اس��ت ،همانطور که وع��ده داده بود در
ای��ن مورد نیز از آمریکا پیروی کرد .این
درحالی اس��ت که «ارنستو آراجو» وزیر
خارجه برزیل ماه گذشته میالدی و قبل
از آنکه رسم ًا عهد ه دار این مقام شود ،از
تمایل برای خروج از این پیمان بینالمللی
خبر داده بود .به ادعای برزیل و آمریکا،
پیم��ان مهاجرتی س��ازمان ملل آنگونه
که باید پاس��خگوی معضل مهاجرت در
س��طح جهانی نیست .این درحالی است
که آراجو علیرغم عدم پایبندی به پیمان
مهاجرتی سازمان ملل ،از تداوم پذیرش
پناهجو از کشور همسایه -ونزوئال -خبر
داد اما مدعی ش��د که هدف اصلی احیاء
دموکراسی در این کشور است.
آلمان برای پذیرش  ۵۰پناهجوی
کشتی فرونتکس اعالم آمادگی کرد

وزارت کش��ور آلم��ان از آمادگ��ی برای
پذیرش  ۵۰پناهجوی کشتی فرونتکس
خب��ر داد .به گ��زارش مهر ب��ه نقل از
خبرگزاری آلمان« ،هورست زیهوفر» وزیر
کشور آلمان با اعالم خبر آمادگی برلین
برای پذیرش  ۵۰پناهجوی س��رگردان
کش��تی فرونتکس در مالت افزود :ارگان
های بشردوستانه آلمان با حمایت دولت
قرار اس��ت مراحل پذی��رش این تعداد از
پناهجویان را بر عهده بگیرند .از مجموع
 ۴۵۰پناهجوی کشتی فرونتکس تاکنون
 ۲۰۰پناهج��و در کش��ورهای مختل��ف
اروپایی اسکان پیدا کرده اند.

