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خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
آمریکا در یک نشست خبری با اشاره به اقدامات 
جدید تحریمی این کشور و متحدان اروپایی اش 
ایران را متهم به »نقض حقوق بشر« کرد و گفت 
که آمریکا در این زمینه همراه انگلیس و اتحادیه 

اروپا عمل کرده است.
آمریکا در یک  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
نشست خبری، به سواالتی درباره مواضع اتحادیه 
در  پاسداران  سپاه  نام  گرفتن  قرار  قبال  در  اروپا 
فهرست تروریستی اروپا و رویکرد آمریکا نسبت 

به این مواضع پاسخ داد.
 او در ادامه با اشاره به این که تحریم های جدید 
با  دقیق  رایزنی  با  آمریکا  سوی  از  شده  اعمال 
متحدان این کشور انجام شده است، گفت که این 
برابر  در  که  را  ایرانی  نهاد های  و  افراد  تحریم ها 

معترضان بوده اند را هدف قرار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح 
کردن ادعا هایی علیه ایران گفت: امروز، ما در نیاز 
به مقابله با حاکمیت ایران با متحدان و شرکای مان 

یکی شده ایم.
تحریمی  اقدامات  این  درباره  پرایس  اظهارات 
در پی این مطرح می شود که روز گذشته، اتحادیه 
تحریمی  بسته  ارائه جزئیات  با  بیانیه ای  در  اروپا 
ضدایرانی خود، اعالم کرد که ۱۸ شخص و ۱۹ 
نهاد را در لیست تحریم های خود قرار داده است.
روز  آمریکا  خزانه داری  وزارت  همچنین، 
دوشنبه با صدور بیانیه ای با حمایت از ناآرامی های 
ایران اعالم کرد که موسسه تعاونی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را در لیست تحریم های خود قرار 

داده است.
سید  نوروزی،  عسگر  علی  همچنین  آمریکا 
احمد کریمی، یحی  طباطبایی،  نوروزی  اهلل  امین 
عظیمی،  محمدنظر  بابامرادی،  عالءالدینی، جمال 
و  تناور  حسین  فدا،  مجتبی  آسیابانی،  کوروش 
ناصر راشدی را به لیست تحریم های خود اضافه 
کرد.دولت انگلیس نیز روز گذشته تحریم هایی را 

علیه چند ۷ فرد و نهاد ایرانی اعمال کرد.
خارجه  امور  وزارت  خبری  نشست  ادامه  در 

رزمایش  آیا  که  این  به  پاسخ  در  پرایس  آمریکا، 
رژیم صهیونیستی  و  آمریکا  اخیر  مشترک  نظامی 
ایران  با  دیپلماسی  گزینه  که  است  این  معنای  به 
که  معناست  این  به  نه،  گفت:  است،  رفته  کنار 
است.  راسخ  اسراییل  به  نسبت  ما  امنیتی  تعهد 
کاری  نظامی  رزمایش های  جمله  از  رزمایش ها، 
هستند که در گذشته هم به طور مرتب با شرکای 
اسراییلی مان انجام داده ایم. من شما را به وزارت 
دفاع ارجاع می دهم تا در این باره توضیح بدهد. 
اما این بازتاب همکاری امنیتی فعاالنه ما با شرکای 
اسراییلی مان و تعهد امنتی مان نسبت به آن هاست.

او در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ 
پاسداران  سپاه  نام  دادن  قرار  روند  درباره  اروپا 
این  تروریستی  سازمان های  فهرست  در  ایران 
ایران  خارجه  امور  وزیر  که  این  و  اروپایی  نهاد 
گفته است که بورل به او اطمینان داده است نام 
سپاه در این فهرست قرار نگرفت، گفت: ما شاهد 
اظهاراتی از سوی وزیر امور خارجه ایران بوده ایم 

که حداقل جای تردید دارد.
پرایس ادامه داد: ما درباره متحدان اروپایی مان از 
موضع قوی و اصولی اروپا در قبال سپاه پاسداران 

استقبال می کنیم.
پاسداران را  این که آمریکا سپاه  به  با اشاره  او 
داده  قرار  تروریستی اش  سازمان های  فهرست  در 
تهدید  به  ما  اروپایی  متحدان  شد:  مدعی  است، 
و چالش های ناشی از سپاه پاسداران و ایران پی 

برده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ 
به  زمینه،  این  در  بورل  بودن  مردد  آیا  این که  به 
هسته ای(  )توافق  برجام  احیای  به  او  امید  دلیل 
درباره  چیزی  نمی توانم  من  کرد:  بیان  است، 
از  سوال  این  است  بهتر  بگویم،  بورل  اظهارات 
مربوط  سوال  این  و  شود  پرسیده  اروپا  اتحادیه 
که جای سوال  است. چیزی  اروپایی  متحدان  به 
ندارد، برجام است. ما به وضوح گفته ایم که برجام 
در  ما  نیست.  کار  دستور  در  که  است  ماه  چند 
در مورد ایران روی انتقال این پیام صریح تمرکز 
کرده ایم که از در برابر مردم نباش، عرضه پهپاد ها 
به روسیه را متوقف کن و شهروندان آمریکایی را 

که زندانی کرده ای، آزاد کن.
در ادامه این نشست، او در پاسخ به این که آیا 
آمریکا مشاوره ای در زمینه قرار دادن نام سپاه در 
این فهرست به اتحادیه اروپا ارائه داده است یا نه 
و آیا این اقدام در صورت انجام شدن، با استقبال 
این  داد:  توضیح  شد،  خواهد  روبه رو  آمریکا 
سوالی است که به اتحادیه اروپا ربط دارد، اما ما 
به طور منظم درباره چالش ها و تهدید های ناشی 
گفتگو  متحدانمان  و  شرکا  با  پاسداران  سپاه  از 
می کنیم. مسلما این گفتگو ها به طور دوجانبه هم 
اروپا  در  دارند.  جریان  اروپا  اتحادیه  و  ما  میان 
هیچ ابهامی درباره چالش ها و تهدید های ناشی از 
سپاه پاسداران وجود ندارد. ما همیشه دنبال راهی 
هستیم که بتوانیم به همراه متحدان اروپایی مان با 
گروه های  و  پاسداران  سپاه  مخرب  فعالیت های 

نیابتی تحت حمایت ایران مقابله کنیم.
پرایس در بخش دیگری از این نشست، با اشاره 
ایران،  علیه  آمریکا  بشری  حقوق  تحریم های  به 
فشار  دهد،  ادامه  را  اقداماتش  ایران  اگر  گفت: 

بیشتری بر ایران اعمال خواهیم کرد.

بورل:برجامنمردهاماپیشهمنمیرود آمریکا:بهصراحتگفتیمبرجامدیگردردستورکارنیست
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
هم  پیش  به  اما  نمرده  برجام  که  گفت  اروپا 

نمی رود. 
ساعاتی قبل تر مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
پاسداران  سپاه  نام  دادن  قرار  که  بود  گفته  اروپا 
انقالب اسالمی در لیست سازمان های تروریستی 
عضو  کشورهای  از  یکی  دادگاه  تصمیم  نیازمند 

این اتحادیه است.
خصوص  این  در  خبرنگاران  درجمع  بورل   
گفت: »نمی توانید بگویید که سپاه را تروریست 
می دانم چون این گروه را دوست ندارم. ابتدا باید 

دادگاه در این زمینه تصمیم بگیرد.«
ناظران  برخی  سوی  از  بورل  اظهارات 
مقطع  در  دست کم  اروپا  اتحادیه  عقب نشینی 
پارلمان  ضدایرانی  و  نسنجیده  قطعنامه  از  فعلی 

اروپا تلقی شده است.
سخنگوی  برگر«  »کریستوفر  نیز،  این  از  پیش 
وزارت خارجه آلمان نیز روز جمعه هفته گذشته 
اقدام  این که  بر  تأکید  با  در یک نشست خبری 
گفت:»با  دارد،  همراه  به  را  مشکالتی  سپاه  علیه 
وجود این ما همیشه این را خاطر نشان کرده ایم 
اتحادیه  تروریستی  فهرست  در  گرفتن  قرار  که 
موانع  با  بلکه  سیاسی  موانع  با  فقط  نه  اروپا 

حقوقی روبرو است.«
یک روز قبل از واکنش وزارت خارجه آلمان، 

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای خواستار قرار 
دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
شد.  اروپا  اتحادیه  »تروریستی«  سازمان های 
مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیستند و تنها در 
حکم پیشنهاد به شورای اروپا به شمار می روند.

سپاه  ضد  اقدام  برای  اروپایی ها  تحرکات 
اسالمی  جمهوری  مقام های  واکنش  با  پاسداران 
رئیسی  ابراهیم  سید  است.  شده  روبرو  ایران 
رئیس  جمهوری اسالمی ایران این حرکت را از 
روی استیصال خواند و افزود این اقدام »پس از 
به  ضربه  برای  آن ها  خیابانی  ناموفق  تالش های 
مردم ایران انجام شد تا بلکه به خیال خود بتوانند 
ملت ایران را متوقف کنند. سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی 
کشور است و این اقدام برخالف قوانین بین الملل 

و منشور سازمان ملل است«.
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متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  مالی  راب 
نیاز  مورد  گام های  متحده  »ایاالت  آمریکاگفت: 
و  برمی دارد  ایران  نفت  صادرات  توقف  برای  را 
یک  هیچ  ما  بازمی دارد.  آن  خرید  از  را  کشور ها 
از تحریم های خود علیه ایران و به ویژه در زمینه 

فروش نفت ایران را کاهش نداده ایم«.
»راب مالی« نماینده ویژه ایاالت متحده آمریکا 
در امور در مصاحبه با وبگاه »بلومبرگ« از تالش 
برای  چین  به  فشار  اعمال  تداوم  برای  آمریکا 

توقف خرید نفت از ایران پرده برداری کرد.
 نماینده آمریکا در ایران می گوید که در راستای 
قصد  اسالمی،  جمهوری  علیه  تحریم ها  اجرای 
دارد پکن را وادار کند که واردات نفت از ایران 

را متوقف کند.
وی در این خصوص گفت: »چین مقصد اصلی 
ایران است و گفتگو ها برای  صادرات غیرقانونی 
خواهد  تشدید  خرید ها  از  پکن  کردن  منصرف 
خروج  از  پس   ۲۰۱۸ سال  در  شد«.واشنگتن 

علیه  را  تحریم هایی  مجدداً  برجام،  از  یکجانبه 
کشور  این  نفت  صادرات  و  اسالمی  جمهوری 
وضع کرد به امید آن که ایران را وادار به پذیرش 
توافق مورد نظر واشنگتن کند، اما این سیاست ها 
جمهوری  بلکه  برنداشت  در  نتیجه ای  تنها  نه 
اسالمی را وادار کرد که پس از یک سال پایبندی به 
مفاد توافق هسته ای و پس از طفره روی طرف های 
اروپایی برجام به مفاد این توافق، اقداماتی را در 

جهت کاهش تعهدات برجامی بردارد.
با وبگاه بلومبرگ در این  راب مالی در گفتگو 
خصوص گفت: »ایاالت متحده گام های مورد نیاز 
و  برمی دارد  ایران  نفت  صادرات  توقف  برای  را 
یک  هیچ  ما  بازمی دارد.  آن  خرید  از  را  کشور ها 
از تحریم های خود علیه ایران و به ویژه در زمینه 

فروش نفت ایران را کاهش نداده ایم«.
این مقام آمریکایی در حالی از تالش واشنگتن 
برای اخالل در روابط تجاری جمهوری اسالمی 
هفته،  اوایل  که  کرد  پرده برداری  پکن  و  ایران 

و  تحقیق ها  آن که  بر  مبنی  شد  منتشر  گزارشی 
نشان  گذشته  سال های  طی  مختلف  بررسی های 
ایران  داده است که چین همچنان به خرید نفت 
و ونزوئال که غالبا با عنوان نفت مالزی یا عمان 

فروخته می شود، ادامه می دهد. )جزئیات بیشتر(
به  استناد  با  رویترز  این  از  پیش  همچنین 
اعالم  کشتیرانی  خطوط  رهگیری  شرکت های 
پایانی  ماه   ۲ در  ایران  نفت  صادرات  بود،  کرده 
 ۳ میزان  بیشترین  به  و  یافته  افزایش   ۲۰۲۲ سال 

سال گذشته رسیده است.

واشنگتن:بهچینفشارمیآوریم
تاخریدنفتایرانرامتوقفکند

سه  پیش شرط سخت 
آمریکا روی میز 
نخست وزیر عراق

از سه  پارلمان عراق  دفاعی  کمیته  یک عضو 
وزیر  نخست  برای  ها  آمریکایی  شرط  پیش 
مذاکرات  میز  پای  نشستن  راستای  در  عراق 

درباره موضوع قیمت دالر خبر داد.
قدو«  »وعد  الیوم،  بغداد  وبگاه  از  گزارش  به 
سخنانی  در  عراق  پارلمان  دفاعی  کمیته  عضو 
تاکید کرد: مقامات آمریکایی برای نشستن پای 
میز مذاکرات با دولت عراق در موضوع قیمت 

دالر، سه پیش شرط دارند.
ها  آمریکایی  نخست  درجه  در  افزود:  او 
خواهان انعقاد یک توافق جدید درباره ماموریت 
تقویت  و  المللی  بین  ائتالف  نیروهای  های 
قانونی بودن حضور نظامیان آمریکایی در اراضی 
پیش  مهمترین  از  یکی  این  که  هستند،  عراق 
شرط های واشنگتن برای گفتگو با »محمد شیاع 
موضوع  درباره  عراق  وزیر  نخست  السودانی« 

قیمت دالر در عراق است.
این عضو کمیته دفاعی پارلمان اظهار داشت: 
زمینه  این  در  ها  آمریکایی  شرط  پیش  دومین 
به گفتگو درباره موضوع ایران مربوط می شود. 
سومین شرط آنها آنها نیز مذاکره درباره وضعیت 
گروه های مقاومت در عراق است تا در صورت 
درباره  شرط،  پیش  سه  این  با  بغداد  موافقت 

موضوع دالر گفتگو کنند.
عضو کمیته دفاعی پارلمان عراق تصریح کرد: 
نیست  شده  اشغال  ظاهری  صورت  به  عراق 
دچار  عراق  اقتصاد  که  است  این  واقعیت  اما 
محدودیت هایی است و دولت عراق نمی تواند 
به تنهایی رشد سریع قیمت دالر را متوقف کرده 

و آن را به قیمت های قبلی آن بازگرداند.
البته السودانی در گذشته گام  وی تاکید کرد: 
های مهمی برای کاهش قیمت دالر برداشته اما 
در آینده نیز باید برخی بانک ها را به دلیل نقش 

آفرینی در افزایش قیمت دالر بازخواست کند.
اهانت به قرآن کریم   

این با ر در هلند
واگنسولد  ادوین  ایران   صدای  گزارش  به 
اروپاییان  افراطی  راست  گروه  هلندی  رهبر 
غرب  شدن  اسالمی  علیه  پرست  میهن 
قرآن  از  نسخه  یک  دوشنبه  روز   )PEGIDA(
هتک  هلند  در  را  اسالم  مقدس  کتاب  کریم 

حرمت کرد.
سرکرده  این  داد،  گزارش  ترکیه  تی  آر  تی 
شبکه های  در  ویدئویی  دوشنبه  روز  ضداسالم 
الهه  شهر  از  که  گفت  و  کرد  منتشر  اجتماعی 

برای تخریب قرآن مجوز دریافت کرده است.
در  جداگانه ای  پست  در  همچنین  واگنسولد 
ون  »یان  امضای  به  نامه ای  اینستاگرام  حساب 
او  به  که  است  داده  نشان  الهه  شهردار  زانن« 
اجازه می دهد از اشیاء در اعتراض خود استفاده 
امنیت عمومی از سوزاندن آن  اما به دلیل  کند 

منع شده است.
چند  تنها  کریم  قرآن  از  نسخه  یک  تخریب 
روز پس از حادثه سوزاندن این کتاب مقدس 
که  می دهد  رخ  شنبه  روز  در  سوئد  در  اسالم 
اسالم  اعتراض در سراسر جهان  و  محکومیت 

را برانگیخت.
و  تندرو  شهروند  یک  پالودان«  »راسموس 
شنبه  روز  دانمارکی   - سوئدی  ستیز  اسالم 
یکم بهمن ماه در اقدامی موهن، یک نسخه از 
در  ترکیه  سفارت  ساختمان  مقابل  در  را  قرآن 
پایتخت سوئد سوزاند. او برای این کار خود از 

مقامات سوئد مجوز گرفته بود.
از  اروپایی  شهروند  غیرانسانی  اقدام  این 
محکوم  شدت  به  مسلمان  کشورهای  سوی 
شد. مصر، کویت، ایران، امارات متحده عربی، 
مسلمان،  علمای  جهانی  مجمع  مصر،  االزهر 
قطر، عربستان، اندونزی، اردن، مغرب، سازمان 
خلیج  همکاری  شورای  اسالمی،  همکاری 
این  به  نسبت  انصاراهلل  گروه  و  ترکیه  فارس، 
اقدام و تکرار آن بیانیه صادر کردند و در مورد 
گسترش اقداماتی که باعث بی حرمتی به ادیان 

و تشدید خشونت ها شود، هشدار دادند.
خارجه  امور  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
جمهوری اسالمی ایران نیز هتک حرمت قرآن 
کریم و نفرت پراکنی علیه مقدسات اسالمی در 
سوئد را محکوم کرد و در توییتی نوشت: نباید 
جریحه دار کردن احساسات مسلمانان جهان و 
بیان  آزادی  از  حمایت  بهانه  به  هراسی  اسالم 
اروپایی  کشورهای  برخی  در  مرسوم  امری  به 

مدعی حقوق بشر تبدیل شود
استعفای کابینه کویت

القبس کویت درباره دالیل استعفای  روزنامه 
پی  در  اقدام  این  که  کرد  اعالم  دولت  کابینه 
تشدید اختالف ها میان کابینه و مجلس انجام 

شده است.
بودند  کرده  اعالم  یکشنبه  کویت  رسانه های 
بازگرداندن  خواستار  کویت  دولت  هیات  که 
کمیسیون  به  مالی  های  کمیسیون  گزارش های 
وزیر  الرشید،  عبدالوهاب  استیضاح  لغو  و  ها 
امور  در  مشاور  وزیر  الشیتان  براک  و  دارایی 

کابینه است.
مجلس امت کویت قرار است، روز سه شنبه 
استیضاح  را  دارایی  وزیر  الرشید  عبدالوهاب 
امت  مجلس  و  دولت  هیات  اختالفات  کند. 
از تشکیل مجلس جدید و  ماه پس  کویت دو 
آغاز به کار کابینه جدید به ریاست احمد نواف 
االحمد الصباح پسر امیر این کشور باال گرفت.

آویو  تل  دانشگاه  در  امنیت  مطالعات  مرکز   
صهیونیستی  رژیم  نگرانی  و  ترس  به  اشاره  با 
از توان و قدرت جمهوری اسالمی ایران اعالم 
راهبردی  تهدید  خطرناکترین  ایران  که  کرد 

برای این رژیم به شمار می رود.
مرکز   ،۲۱ عربی  خبری  پایگاه  از  گزارش  به 
در  آویو  تل  دانشگاه  در  امنیت  مطالعات 
گزارش راهبردی ساالنه خود برای سال ۲۰۲۳ 
رئیس  هرتزوگ«  »اسحاق  تحویل  که  میالدی 
صلح  های  پیشرفت  از  شد،  صهیونیستی  رژیم 
کرد  نگرانی  ابراز  ایران  ای  هسته  برنامه  آمیز 
پیش  راهبردی  تهدید  خطرناکترین  نوشت:  و 
ایران  ای  هسته  برنامه  جانب  از  اسرائیل  روی 

است.
تهدید  خطرناکترین  "این،  افزود:  مرکز  این 

برنامه  است.  اسرائیل  برای  احتمالی  خارجی 
خود  مراحل  ترین  پیشرفته  در  ایران  ای  هسته 
ایران  آن، تالش های  کنار  در  برد و  به سرمی 
خودش  ای  منطقه  نفوذ  بسط  و  استقرار  برای 

ادامه دارد. "
را  "چین و روسیه  نگاه خود  از  این گزارش 
تهدیدی برای کشورهای غربی دانسته" و گفته 
وقوع  از  بعد  بویژه  و  اخیر  سالهای  در  است: 
کشورهای  اهتمام  و  توجه  اوکراین،  جنگ 
و  شده  کمتر  خاورمیانه  تحوالت  به  غربی 
روی تهدیدهای ناشی از چین و روسیه تمرکز 
بین  بینی می شود که توجه  پیش  شده است و 
یابد  کاهش  ایران  ای  هسته  موضوع  به  المللی 
های  اولویت  در  موضوع  این  بندی  رده  و 

بیاید. پایین  غربی  کشورهای 

آویو  تل  دانشگاه  امنیت  مطالعات  مرکز 
پرداختن  برای  آمریکا  "قصد  است:  آورده 
ایران واضح است )و  کمتر به تهدید هسته ای 
بازگشت  از طریق  امر  این  که  ترجیح می دهد 

باشد(." ای  توافق هسته  به 
امنیت  مطالعات  مرکز  رئیس  هایمن«  »تمیر 
واحد  سابق  رئیس  و  آویو  تل  دانشگاه 
موسوم  صهیونیستی  رژیم  نظامی  اطالعات 
گزارش  این  از  دیگری  بخش  در  "امان"  به 
صهیونیستی  رژیم  روابط  در  تنش  امکان  نیز 
علت  به  آمریکا  دولت  و  غربی  کشورهای  با 
در  تغییر  و  رژیم  این  قضایی  دستگاه  تضعیف 
خودگردان  تشکیالت  با  آویو  تل  روابط  سبک 
را به عنوان بزرگترین تهدید راهبردی و امنیتی 

است. کرده  توصیف  ها  برای صهیونیست 

سازمانمللهتکحرمتقرآنکریمرامحکومکرد

تسای اینگ ون رئیس جمهوری تایوان روز سه 
شنبه در نامه ای به پاپ فرانسیس نوشت جنگ 
بین این شبه جزیره و چین یک گزینه نیست و 
تنها با احترام به اصرار مردم تایوان بر حاکمیت 
و آزادی می توان روابط سالم با پکن برقرار کرد.
به گزارش از رویترز، در این نامه که در پاسخ 
به پیام روز جهانی صلح پاپ در اول ژانویه )۱۱ 
دی ماه سال جاری( ارسال شد، تسای گفت که 
جهان  که  است  شده  باعث  اوکراین  در  جنگ 
ارزش صلح را قدر بداند و حفظ امنیت منطقه به 

یک اجماع مهم تبدیل شده است.
تسای خاطرنشان کرد: »در سخنرانی روز ملی 
خود در سال گذشته، مجدداً تأکید کردم که صلح 
توسعه  اساس  و  پایه  تایوان  تنگه  در  ثبات  و 

روابط بین تنگه ای است و رویارویی مسلحانه 
مطلقًا یک گزینه نیست.«

اکتبر  در  خود  سخنرانی  به  اشاره  با  وی 
»تنها  گفت:  گذشته  سال  )اردیبهشت-خرداد( 
حاکمیت،  به  تایوان  مردم  تعهد  به  احترام  با 
از  برای  پایه ای  می توان  آزادی  و  دموکراسی 
تایوان  تنگه  سراسر  در  سازنده  تعامل  سرگیری 
ایجاد کرد.«چین و تایوان از سال ۱۹۴۹ به دلیل 
می  اداره  جداگانه  های  دولت  با  داخلی  جنگ 
از  بخشی  را  این جزیره  اما چین همواره  شوند 
پلوسی  نانسی  داند.از زمان سفر  خاک خود می 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ماه اوت سال 
جاری به این جزیره، چین فشار نظامی بر تایوان 

را افزایش داده است

رئیس جمهور شبه جزیره تایوان: 

جنگباچینیکگزینهنیست

مسلمانان در واکنش به هتک حرمت قرآن در 
آتش  به  نفر  میلیاردها  »#خشم  هشتگ  سوئد 
زدن قرآن« را به راه انداختند و خواستار تحریم 

محصوالت سوئد شدند.
روز  سوزی  قرآن  به  آلود  خشم  واکنش های   
شنبه)یکم بهمن ۱۴۰۱( ادامه دارد، این واکنش ها 
تدابیر  تا  و  است  شده  آغاز  محکومیت ها  از 

شدیدتر همچون تحریم سوئد ادامه دارد.
»خشم  هشتگ  اجتماعی  های  شبکه  فعاالن 
راه  به  را  قرآن«  زدن  آتش  به  نفر  میلیاردها 
از  تعدادی  و  مصر  در  هشتگ  این  که  انداختند 

کشورهای عربی و اسالمی ترند شده است.
محکوم  به  مهم  های  شخصیت  از  بسیاری 
برخی  کردند.  اقدام  را  شنیع  حرکت  این  کردن 
از کاربران شبکه های اجتماعی خواستار تحریم 

محصوالت سوئد شدند.
»راسموس پالودان« رهبر حزب راست افراطی 
دانمارک، در میان حفاظت شدید امنیتی و پشت 
در  را  کریم  قرآن  از  نسخه  یک  فلزی،  موانع 
پایتخت  استکهلم،  در  ترکیه  سفارت  نزدیکی 
فردی  نزدیک شدن هر  از  پلیس  سوئد سوزاند. 
آمیز  تحریک  اقدام  این  انجام  حین  در  او  به 

جلوگیری کرد.
را  پاسخ های دولت سوئد، ملت های مسلمان 
مسلمانان،  از  برخی  که  طوری  به  نکرد،  راضی 
دروغین  سوئدی  دیپلماتیک  مسئوالن  اظهارات 
از  اعم  طرف  دو  هر  از  حمایت  اعالم  برای  و 
مسلمان و افراط گرایان تلقی کردند. زیرا دولت 
اقدام  اما  ابراز همدردی کرد،  با مسلمانان  سوئد 

پالودان را آزادی بیان دانست.
امنای  هیئت  اعضای  از  یکی  الصغیر،  محمد 
حساب  در  توییتی  در  مسلمان،  علمای  اتحادیه 
شرکت  تحریم  خواستار  خود،  رسمی  کاربری 
غول پیکر سوئدی » Ikea « به مدت یک ماه شد.

تحریم  بر  ها  تالش  تمرکز  نوشت:  الصغیر 

مدت  به  سوئدی   Ikea مانند  بزرگی  شرکت 
یک ماه، نتایج آن را به سرعت نشان می دهد.

سوئدی  محصوالت  تحریم  کمپین  فعاالن، 
که  هندی  و  فرانسوی  کاالهای  تحریم  مشابه  را 
پس از اهانت به اسالم و پیامبر اکرم)ص( به راه 
تاثیر  این کمپین ها  اندازی کردند.  انداختند، راه 

زیادی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.
گوید:  می  اسالمی  مبلغ  القرنی«  »عائض 
سوزاندن یک نسخه از قرآن کریم اقدامی شنیع 
است که احساسات یک میلیارد و نیم مسلمان را 

خدشه دار کرده است.
دوگانگی  از  نگار،  روزنامه  الشریف،  عبداهلل    
ویدئویی  طریق  از  و  کرد  انتقاد  غرب  دیدگاه 
پرچم  زدن  آتش  قبال  در  واکنشغرب  به  کوتاه، 
اسرائیل یا همجنس گرایان را انتقاد کرد و آن را 

به پارس سگ ها تشبیه کرد.
کاغذ  یک  فقط  قرآن  که  کرد  تاکید  الشریف 

نیست.
سازمان های  از  روزنامه نگار،  سلطان،  جمال 
انتقاد کرد و گفت:  بشر مصری و عرب  حقوق 
»عجیب نیست که سازمان های حقوق بشر مصری 
و عربی هیچ بیانیه یا اظهارنظری در محکومیت 

سوزاندن قرآن صادر نکردند؟«
به  نسبت  ابراز خشم  اهمیت  بر  السید  احمد   
این حادثه تاکید کرد و در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: ابراز خشم نسبت به توهین به 
قرآن کریم، امر مهمی است که نشان دهنده شدت 

احساس معنوی است.
االزهر مصر نیز اقدام افراط گرایان راست گرا 
و  کرد  محکوم  را  کریم  قرآن  حرمت  هتک  در 
جنایتکارانی  با  سوئد  در  مقامات  همدستی  به 
که مرتکب این عمل شدند، اشاره و اعالم کرد: 
به مقدسات  اهانت  تکرار  مقامات سوئد مسئول 
اسالمی و تحریک احساسات مسلمانان در جهان 

هستند.

مرکز مطالعات تل آویو:
ایرانخطرناکترینتهدیدراهبردیبرایاسرائیلاست

در  ملل  سازمان  سخنگوی  دوجاریک  استفان 
پی اهانت به قرآن کریم، هتک حرمت این کتاب 

مقدس را محکوم کرد.

در  ملل  سازمان  سخنگوی  دوجاریک  استفان   
حرمت  هتک  درباره  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ 
قرآن کریم در سوئد گفت که دبیرکل سازمان ملل 

کریم  قرآن  زدن  آتش  قاطعانه  کردن  محکوم  از 
حمایت می کند.دوجاریک تصریح کرد: این یک 
بسیاری  علیه  رشد  درحال  نفرت  از  دیگر  نشانه 
از مذاهب مانند اسالم و یهودیت است و چنین 
اقداماتی باید به صورت واضح محکوم شود و ما 

آنها را محکوم می کنیم.
اظهارات  به  واکنش  در  ملل  سخنگوی سازمان 
در  صهیونیستی  رژیم  ملی  امنیت  وزیر  اخیر 
از  فلسطینیان  اجباری  و  فوری  تخلیه  خصوص 
روستای خوان االحمر نیز گفت: ما نگرانی خود 
را در خصوص این مساله خاص ابراز داشته ایم و 

با دقت وضعیت را دنبال خواهیم کرد.
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