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 سرگئی ریابکوف:
آمریکا برای توافق با ایران باید 

امتیاز دهد
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سرمقاله

نشس��ت هفتاد و چهارمین سالگرد تاسیس سازمان 
ملل متحد در حالی آغاز ش��ده که یکی از ابعاد این 
نشس��ت را مواض��ع و جنگ روانی گس��ترده و همه 
جانبه کش��ورهای اروپای��ی و آمریکا علیه جمهوری 
اس��امی ایران تش��کیل می دهد. رفتار این کشورها 
چنان اس��ت که گوی��ی اصلی ترین موض��وع جهان 
مس��ئله ایران اس��ت حال آنکه آنها هیچ اش��اره ای 
به اش��غالگری صهیونیس��ت ها، جنایات سعودی در 
یمن، بحران تروریس��م اج��اره ای در جهان، قربانی 
ش��دن هزاران انس��ان بی گناه در افغانستان به دلیل 
سیاس��ت های اشغالگران، وضعیت بحرانی مسلمانان 
روهینگیا و کش��میر، فقر و گرس��نگی گس��ترده در 
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی، وضعی��ت بحرانی 
پناه جوی��ان در اروپا و اخراج هزاران مهاجر از آمریکا 
در وضعیت بحرانی، ماه های اعتراض و س��رکوب در 

فرانسه و... ندارند.
 نکته قابل توجه در باب رفتار اروپایی ها در س��ازمان 
ملل آنکه سه کشور اروپایی انگلیس،  فرانسه و آلمان 
بیانیه مشترکی را درباره حمات به تاسیسات نفتی 
آرامکوی عربس��تان سعودی منتش��ر کردند. در این 
بیانیه ادعا ش��ده است: واضح است که ایران مسئول 
حمله به تأسیسات نفت سعودی است. در این بیانیه 
سه کشور اروپایی مدعی شدند که همچنان از توافق 
هس��ته ای س��ال 2015 حمایت می کنند و از ایران 
خواس��تند تا به اجرای کامل تعهدات برجامی خود 
بازگردد. تروئیکای اروپایی در این بیانیه اضافه کردند: 
زمان آن فرا رس��یده که ایران چارچ��وب مذاکرات 
طوالن��ی مدت درب��اره برنامه هس��ته ای، موضوعات 
امنیت منطقه ای که ش��امل برنامه های موشکی اش 
می ش��ود را بپذیرد. با توجه به این شرایط این سوال 
مطرح می ش��ود که ه��دف این کش��ورها از چنین 
بیانیه ای چیست و واکنش ایران چه باید باشد؟  پیش 
از ه��ر چیز باید به این امر توجه داش��ت که  ادعای 
س��ه کشور در حالی است که حتی عربستان سندی 
برای ادعای واهی خود مطرح نکرده که خود سیاسی 
بودن این ادعاها را آشکارتر می سازد. نکته قابل توجه 
آنکه س��ازمان ملل بارها درباره حمایت تسلیحاتی و 
استفاده از ساح های شیمیایی و بمب های فسفری 
غربی توس��ط سعودی هش��دار داده است حال آنکه 
اروپ��ای مدعی صلح در یمن تاکن��ون هیچ طرحی 
نیز برای مقابله با تجاوز سعودی صورت نداده است. 
این س��وال مطرح اس��ت که اروپا اگر واقعا به دنبال 
صلح یمن اس��ت چرا از ابتکار ایران برای رفع بحران 
اس��تقبال نکرده و حتی در ماه رمضان آتش بس را 
نقض و به حمایت از کشتار یمن پرداخت؟ نکته مهم 
آنکه اخیرا یمن طرح توقف جنگ را داده است و اگر 
اروپا واقعا صلح طلب است چرا آن را اجرا نمی کند؟ 
مس��ئله مهم آن است که سران سه کشور اروپایی و 
آمریکا بارها اذعان کرده اند که به پول س��عودی نیاز 
دارند و لذا حاضر به اجرای خواست مردم برای عدم 
فروش ساح به این کش��ور نیستند. با توجه به این 
تفکر چه اطمینانی وجود دارد که این کشورها برای 
فروش بیشتر ساح به سعودی خود اقدام به تخریب 
تاسیس��ات نفتی آرامکو نکرده باشند؟ در اصل اروپا 
وجدان انس��انی را به پول س��عودی فروخته است و 
ادع��ای ضد ایرانی آن نیز سرپوش��ی بر این وجدان 
فروشی است در حالی که آنها با باج گیری از سعودی 
به دنبال انحراف افکار عمومی از شکس��ت این رژیم 

در برابر مقاومت یمن هستند. 
اروپا اگر واقعا به دنبال امنیت منطقه اس��ت باید به 
جای حمایت از جنایت س��عودی و صهیونیست ها و 
حمایت از تروریست ها در سوریه صادقانه به حمایت 
از ابتکار ایران مبنی بر ابتکار صلح هرمز بپردازد که 
زمینه ساز صلح و امنیت پایدار خواهد بود. تحوالت 
سوریه و عراق نقش ایران در امنیت منطقه را آشکار 
ساخت چنانکه جهانیان ایران را عامل صلح و غرب را 
مخل امنیت می دانند حال آنکه کارنامه افغانستان به 
خوبی ماهیت غرب را اش��کار می سازد و واهی بودن 
ادعای آنها مبنی بر به دنبال امنیت بودنشان را نشان 
می دهد. اما در باب ادعاهای سه کشور در باب برجام 
نیز نکاتی چند قابل توجه است. گزارش های آژانس 
اذع��ان دارد که ایران همواره پایبند به برجام بوده و 
این طرفهای مقابل هس��تند که متعهد نبوده اند در 
همین حال تعلیق تعهدات برجامی واکنشی در برابر 
بدعهدی و تعهد ناپذی��ری طرف های مقابل بوده و 
بر اس��اس بندهای 26 و 36  برجام، حق ایران است 
ایران حق پاسخگویی بر بی تعهدی طرف مقابل رو 

وپایی  وشی ار خودفر
برای مشتی دالر 
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جنتی در نشست خبرگان:

سرلشکر باقری: 
نتیجه جنگ با ایران شکست و 
اسارت برای دشمن است
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مدرسه 15 کاسه برکت نصر با ظرفیت 350 دانش آموز با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان افتتاح 
ش��د. محمد مخبر در دومین روز سفر خود به اس��تان کرمانشاه درجمع دانش آموزان این مدرسه 
گفت: دانش آموزان بدانند که در آینده مشکلی برای اشتغال نخواهند داشت و ما تاش می کنیم 

که بخشی از مشکل اشتغال را در این منطقه را حل کنیم.
وی افزود: امروز هم در جلسه ای که داشتیم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام وعده داد که مدارس 
عشایری را در استان کرمانشاه مجهز خواهد کرد و کانکس هایی را برای برگزاری کاس های درس 

در منطقه عشایری این استان تامین می کند.
مخبر بیان داش��ت: دانش آموزان خوب درس بخوانند و آینده کش��ور را رقم بزنند ما نیز در حوزه 
اش��تغال و اقدامات الزم را انجام خواهیم داد. در ادامه بازوند اس��تاندار کرمانش��اه ضمن تبریک به 
مناس��بت آغاز سال تحصیلی و همینطور گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت:ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام از اولین روزهای حادثه زلزله به کمک مردم استان کرمانشاه آمد و جزو اولین 
نهادهای کمک رسان بود و نخستین کامیون شیر خشک نیز توسط این ستاد به این استان ارسال 
شد. استاندار کرمانشاه بیان داشت: ستاد در امر مدرسه سازی خانه سازی و بازسازی کمک رسانی 
های بس��یاری به استان کرمانشاه داشته است و حتی برای ساخت مسکن زلزله زده ها نیز سیمان 
رای��گان توزیع کردند. بازوند گفت: س��تاد اج��رای فرمان حضرت امام ورود خوب��ی نیز به موضوع 
اشتغال در استان کرمانشاه داشته و قول دادند که تا سه سال آینده پانزده هزار شغل در این استان 
ایجاد کنند و از این تعداد یک هزار و 500 شغل در سرپل ذهاب ایجاد می شود که این یک اقدام 
جهادی اس��ت.بنابراین گزارش مخبر بعد از  افتتاح مدرس��ه برکت نصر در شهرستان سرپل ذهاب 

چند طرح  اشتغالزایی خانگی درچند روستای این شهرستان را افتتاح کرد.

اجماع
 بر سر برکناری 

جانسون 
دیوان عالی انگلیس با غیر قانونی خواندن اقدام نخست وزیر 

تعلیق پارلمان را لغو کرد

افتتاح مدرسه برکت نصر در کرمانشاه
با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( صورت گرفت
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