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 دیدار رئیس دفتر حفاظت منافع مصر 
با ظریف

هیثم جالل رئیس جدید دفتر حفاظت منافع مصر در 
تهران در آغاز ماموریتش ضمن حضور در محل وزارت 
امور خارجه جمهوری اس��المی ای��ران با محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد.
پیش از او نیز س��فیر جدید زیمبابوه با ظریف دیدار و 
رونوشت اس��توارنامه خود را تقدیم وزیر خارجه ایران 

کرده بود
سرکنسول ایران در سلیمانیه با دبیرکل جنبش تغییر 
)گوران( دیدار و درباره راهکارهای گسترش روابط بین 
ایران و اقلیم کردستان عراق گفت وگو کرد.  فارس 

 دیدار سرکنسول ایران در سلیمانیه 
با دبیرکل جنبش تغییر

مهدی شوش��تری سرکنسول جمهوری اسالمی ایران 
در س��لیمانیه، با »عمر س��ید عل��ی« دبیرکل جنبش 

تغییر )گوران( دیدار و گفت وگو کرد.
در ای��ن دی��دار، آخرین تح��والت منطق��ه و عراق و 
همچنی��ن راهکارهای گس��ترش و تقویت روابط بین 
اقلیم کردس��تان عراق و جمهوری اس��المی ایران به 
ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. طرفین با اش��اره ب��ه تحوالت اخیر عراق، 
بر لزوم بازگش��ت امنیت و آرامش و پیگیری مطالبات 
مش��روع مردمی از راه ه��ای قانونی و مس��المت آمیز 

تاکید کردند.  تسنیم

 فرستاده ویژه نخست وزیر مالزی 
با عراقچی دیدار کرد

معاون وزیر امور خارجه و فرس��تاده ویژه نخست وزیر 
مالزی با معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه در تهران 

دیدار و گفت وگو کرد.
داتو ویرا حاجی مرزوقی یحیی با س��یدعباس عراقچی 
معاون سیاس��ی وزیر امور خارج��ه در تهران دیدار و 

گفت وگو کرد.
در ای��ن دیدار روابط دو جانب��ه ایران و مالزی به ویژه 
همکاری های اقتصادی دو کشور در پرتو سیاست های 
تحریم��ی آمریکا مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت. 
همچنی��ن دو ط��رف در رابطه با مس��ائل منطقه ای و 

آخرین وضعیت برجام تبادل نظر کردند.
معاون وزیر امور خارجه مالزی در این دیدار از س��وی 
نخس��ت وزیر آن کشور از حجت االسالم و المسلمین 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به منظور 
ش��رکت در کنفران��س بین الملل��ی کواالالمپور که با 
هدف بررسی مسائل و معضالت جهان اسالم و یافتن 
راه حل شرایط جدید بین المللی در مالزی برگزار می 

شود، دعوت به عمل آورد.  ایسنا 

تحریم ایران تنها برای جلب رضایت 
اسرائیل است

عضو هیات رئیس��ه جنبش امل لبنان طی س��خنانی 
در مجمع جهانی تقریب مذاهب اس��المی با تاکید بر 
وحدت اس��المی جهت دفاع از مسجد االقصی، تاکید 
ک��رد که تحریم ه��ا و تهدیدهایی که ایران از س��وی 
آمری��کا با آن روبه روس��ت تنها با هدف جلب رضایت 

اسرائیل است.
حاج خلیل حمدان گفت: ما نقش جمهوری اس��المی  
ای��ران را در تحکی��م پایه های وح��دت و رودررویی با 
دشمن صهیونیس��تی به منظور حفظ مقدسات و دفاع 
از مس��جداألقصی تقدیر می کنی��م. وی ادامه داد: این 
مسئله جزو اصول انقالب ایران از ابتدای آن و با رهبری 
امام راحل)ره( بوده است. انقالب ایران دائماً بر مواجهه 
با ظلم و طغیان تأکید کرده است تا آزادی فلسطین در 
رأس آزادسازی مقدسات و حمایت و دفاع از فلسطین و 

مسجداألقصی بنیاِن مواجه با طغیان گران باشد.
حم��دان تصری��ح کرد: اگر ام��روزه مرور زم��ان باعث 
شده اس��ت که س��ازمان هایی از پذیرفتن وضع حاکم 
در فلسطین؛ یعنی اشغال مسجداألقصی و فلسطین و 
بخش��ی از خاک کشورهای عربی، سرباز بزنند؛ این امر 
به مثابۀ اذعان به سیاستی است که مبتنی بر اصرار این 
سازمان ها به همۀ امکانات انسانی و اقتصادی و سیاسی 
را برای ایجاد فتنه های داخلی با برافروختن جنگ های 
داخلی و افزودن نزاع به کار می گیرند. آنها این اقدامات 

را به بهانۀ آزادسازی مقدسات انجام می دهند.
این مقام لبنانی با اشاره به تحریم ایران از سوی آمریکا، 
گفت: تالش های پی درپی امریکا برای خسارت زدن به 
ایران تنها برای جلب رضایت اسرائیل است تا جمهوری 
اس��المی ایران را در موضع تاریخی و محکم خود برای 
مبارزه با دش��من صهیونیس��تی متوقف کند.اما نگرش 
حکیمان��ۀ رهبر جمهوری اس��المی ایران و مس��ئوالن 
ایران��ی و م��ردم ایران و نیروهای نظام��ی ایران، تأکید 
می کند که سیاس��ت های دش��منانۀ نیروهای استکبار 

جهانی سبب تسلط و چیرگی آنان بر امت ها نیست.
وی تاکی��د کرد: این همایش ها بای��د تالش کنند که 
چهرۀ اصیل اس��الم را به هم��ۀ دولت های جهان ارائه 
کنند؛ به گونه ای که متضمن اس��الم حقیقی باش��د. 
مضموِن تمدنی و فرهنگی و انس��انِی این اسالم اصیل 
آن را از تالش های اسالم تروریسم جدا می کند. اسالِم 
تروریس��م با زور رس��انه های مش��کوک و اموال حرام 

تبلیغ می شود.  ایرنا

اخبار

ایران حمایت از محور مقاومت را یک وظیفه انسانی می داند
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در 
رأس هیأتی از اعضا این کمیس��یون به دمشق  سفر کرده است با حموده صباغ 

رئیس مجلس جمهوری عربی سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
مجتبی ذوالنوری،  با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور اشاره 

کرد: اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی میان دو ملت ، به استحکام و 
پیوند عمیق تعامالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین منجر شده است .

وی تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران حمایت از محور مقاومت را یک وظیفه انس��انی می 
داند در مبارزه با گروه های تروریستی در کنار سوریه خواهد ماند. حموده صباغ، رئیس مجلس 
جمهوری عربی سوریه نیز در ادامه این دیدار، با تشکر از حمایت همه جانبه ایران از ملت و 
دولت سوریه افزود: جانفشانی ایرانی ها در کنار ارتش سوریه با هدف مقدس مبارزه با تروریسم 

باعث پیروزی و غلبه بر دشمنان و شکست تروریست ها گردیده است.  خانه ملت 

روسیه نگران برجام است
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین از جمل��ه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اعالم کرد: با توجه به روندی که در برجام آغاز ش��ده، ممکن اس��ت 
این توافق بین المللی از بین برود و روسیه به عنوان یکی از طرفین این توافق از 

چنین وضعیتی خوشحال نیست.
میخاییل اولیانوف افزود: برجام توافق بس��یار مهم و بی نظیر است و برای رسیدن 

به آن بیش از ۱۰ س��ال تالش ش��ده است و این توافق نش��ان داد که مسائل دشوار 
در عرصه عدم اش��اعه را می توان از راه های سیاس��ی و دیپلماتیک حل کرد و حتما الزم 

نیست که جنگ راه انداخت همانطور که در گذشته رخ داده است.
وی با بیان اینکه برجام تنها موفقیت دیپلماس��ی در منطقه خاورمیانه اس��ت، گفت: این 
توافقی است که نظام منع اشاعه سالح هسته ای را قدرتمندتر کرد به همین دلیل آمریکا 

با رویکرد چند سال اخیر خود در مقابل برجام، خود را در انزوا قرار دارد.  فارس

حزب اهلل کانون ثبات ساز در لبنان و منطقه است
دریابان علی ش��مخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی در دیدار ش��یخ نعیم قاسم قائم مقام حزب اهلل لبنان با وی طی سخنانی با 
اش��اره به وقایع اخیر لبنان اظهار داشت: پس از فروپاشی داعش به عنوان مهره 
ناامن س��از آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در منطقه، نظام سلطه به دنبال بحران 

آفرینی های جدید در منطقه است. 
وی با اش��اره به شکس��ت آمریکا در سوریه و بی تاثیری تحریم این کشور علیه حزب 

اهلل لبنان افزود: راهبرد ایجاد آش��وب در لبنان با هدف تالش برای جبران شکس��ت در 
جبهه های دیگر دنبال ش��د که با هوشیاری مردم، مسؤوالن و احزاب و گروه های لبنانی 
با شکست روبرو شد.  شمخانی با تجلیل از تدابیر و مواضع حکیمانه سید حسن نصراهلل، 
از حزب اهلل لبنان به عنوان کانون ثبات ساز و امنیت آفرین در لبنان و منطقه یاد کرد.

جمهوری اسالمی ایران نقش مهمی در معادالت منطقه ایفا می کند.   مهر 

 امنیت اوراسیا در گرو
 افزایش پیوندهای اقتصادی 

منطقه است
کارشناس مسائل اوراسیا گفت:توسعه مناسبات اقتصادی میان 

کشور های عضو آستانه، تهدید های امنیتی را کاهش می دهد.
شعیب بهمن درباره شرکت کشورمان در اجالس کلوپ آستانه 
دس��تاورد های ای��ن اجالس و تاثیر آن بر رواب��ط دیپلوماتیک 
میان دو کشور خاطر نشان کرد: کلوپ آستانه کلوپی است که 
با ابتکار رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایوف 
تشکیل ش��ده و در طول سال های گذش��ته سعی کرده است 
ب��ا گرد هم آوردن مقامات سیاس��ی کش��ور هایی که در حوزه 

مس��ائل جهانی حرفی ب��رای گفتن دارن��د و همچنین نهاد ها 
و موسس��ات پژوهش��ی و غیر دولتی در کن��ار یکدیگر بتواند 
مقایس��ه و بحث هایی را در خصوص به ویژه مس��ائلی همچون 

امنیت جهانی داشته باشند.
او ادام��ه داد: آنچه که در پنجمین دوره نشس��ت این اجالس 
برگزار ش��د در راس��تای همکاری جدید جهان��ی با محوریت 
اوراس��یای بزرگ و برگزاری نشست امس��ال این کلوپ با این 
موض��وع حکای��ت از محوریت یافتن اوراس��یا در بس��یاری از 
تعام��الت جهانی دارد کمااینکه به هر حال ما ش��اهد ش��کل 
گی��ری اتحادیه اقتصادی اوراس��یا هم در س��طح بین المللی 
گفتیم و کش��ور های مختلفی نیز از اقصی نقاط جهان خواهان 

همکاری و همگرایی با این اتحادیه اقتصادی هستند.
بهمن افزود: در نتیجه در ش��رایط فعلی محوریت بخشیدن به 
اوراس��یا به عنوان یک نشس��ت  منطقه ای که می تواند مرکز و 

کانون تعامالت جهانی باشد یکی از مهم ترین اهداف برگزاری 
کلوپ آستانه در سال جاری است. 

کارش��ناس مسائل اوراس��یا  با بیان اینکه حضور محمد جواد 
ظریف وزی��ر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران حکایت از 
توجه ویژه ایران به حوزه جغرافیایی اوراسیا دارد، ادامه داد: به 
خصوص با توجه به اینکه اخیرا موافقت نامه تجارت آزاد میان 
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شده و محدودیت های 
تعرف��ه ای صادرات و واردات بی��ش از ۸۰۰ قلم کاال بین ایران 
و کشور های عضو اتحادیه اوراس��یا برداشته شده است قاعدتا 
در چنین ش��رایطی رایزنی های مختلف میان مقامات سیاسی 
کش��ور های حاضر در نشست می تواند نقش موثری در توسعه 

مناسبات چند جانبه داشته باشد.
او تصریح کرد: همچنین در بین کشور های اوراسیایی قزاقستان 
اهمیت ویژه ای دارد و این کش��ور پهناور ترین کشور حاضر در 

منطقه آس��یای مرکزی به شمار می رود و توسعه یافته ترین و 
پیشرفته ترین کشور نیز در این منطقه است، در طول سال های 
گذشته در بسیاری از ابتکار عمل های منطقه ای و بین المللی 
نیز این کش��ور نقش داش��ته اس��ت از ش��کل گیری اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا تا برگزاری چندین مذاکرات هسته ای ایران 
باغرب در آس��تانه و یا حتی برگزاری مذاکرات صلح سوریه در 
این کشور بیانگر این است که قزاقستان کشور مهمی در سطح 

بین المللی به شمار می رود.
بهمن یادآور ش��د: در همین راس��تا جمهوری اس��المی ایران 
نیز اهتمام ویژه ای به توس��عه مناس��بات و گس��ترش روابط و 
تعامالت با این کش��ور دارد که قاعدتا س��فر ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان  عالوه بر اینکه در چارچوب حضور در کلوپ 
آستانه انجام شده به مذاکرات دوجانبه نیز با مقامات قزاقستان 

منتهی شده است. باشگاه خبرنگاران 

کارشناس��ان چین��ی معتقدن��د ایران ب��ا وجود 
تحریم های شدید، همچنان بازاری جذاب برای 
سرمایه گذاران، تجار، شرکت ها و فعاالن اقتصادی 
چین اس��ت و عمده ترین دالیل این جذابیت را 
باید در »امنیت فوق العاده، منابع طبیعی سرشار 

و برخورد خوب ایرانی ها« جستجو کرد.
این موضوع در نشست تخصصی یکجانبه گرایی 
آمری��کا و آین��ده امنیت تجارت بی��ن الملل( با 
حضور محققان و کارشناس��ان چینی به میزبانی 

ایرنا برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت.
در ای��ن نشس��ت وان��گ ن��ان متخص��ص امور 
خاورمیانه و مدیر مرکز مطالعات پاکستان، زنگ 
چوان هوی پژوهشگر ارشد موسسه ادیان جهان 
وابسته به آکادمی علوم اجتماعی چین و لی وی 
جیان پژوهش��گر به بیان نظرات و دیدگاه های 

خود پرداختند.  
وانگ ن��ان متخصص ام��ور خاورمیان��ه و مدیر 
مرکز مطالعات پاکستان بندر چابهار را به دلیل 
ویژگی ها و به ویژه ظرفیت های عظیم بالقوه آن 
در آین��ده، این بندر به را  بندر ش��ن جن چین 
تش��بیه و آن را ش��ن جن  آینده ایران توصیف 
کرد. به گفته وانگ، بندر ش��ن جن چین که در 
۴۰ سال پیش تنها ۳۰ هزار نفر جمعیت داشت 
اکنون در ش��عاعی ۲۰۰ کیلومتری، ۱۱ شهر و 
۷۰ میلیون نفر جمعیت را در بر می گیرد و این 
ش��هرها با همکاری یکدیگ��ر از مزایا و ظرفیت 

های متقابل یکدیگر بهره مند می شوند.
این کارشناس��ی چینی گفت: مسافت چابهار تا 
گوادر تنها ۱۰۰ کیلومتر اس��ت و این دو ش��هر 
می توانند در رقابتی مفید و دوستانه« از مزایای 
یکدیگر بهره مند ش��وند. شرکت های چینی که 
هم اکنون حدود ۲۰ شرکت آنها در چابهار فعال 

هستند نیز می توانند با سرمایه گذاری در بخش 
تولی��د، در چابه��ار کاال تولید ک��رده و آن را به 

کشورهای منطقه صادر کنند.
به گفته وی، دورنمای ۴۰ س��اله چابهار بهتر از 
ش��ن جن است و موقعیت بهتری از آن داشته و 

دولت ایران باید از آن حمایت کند.
وانگ بن��در چابهار را در قیاس با بندر راهبردی 
ش��ن جن در چین بسیار روش��ن دانست و ابراز 
امی��دواری ک��رد تا کش��ورهای منطق��ه ضمن 
همکاری برای توسعه هرچه سریعتر این بندر، از 

مزایای فراوان آن بهره مند شوند.
مدیر مرکز چینی مطالعات پاکستان که پیشتر از 
بندر چابهار ایران و بندر گوادر پاکس��تان بازدید 
کرده است، نزدیکی چابهار به بندرهای گوادر و 
کراچی، نقطه راهبردی تنگه هرمز و بندر دبی را 
نقطه ای بسیار مثبت برای بندر چابهار دانست. 
وی خاطرنشان ساخت که بندر پاکستانی گوادر 
با همکاری چین در حال گس��ترش اس��ت ولی 
چابهار از گوادر پیش��رفته تر و مهم تر است و از 

گوادر پیش افتاده است.
ب��ه گفته وانگ، ای��ران و چین باید بر این ناحیه 
تمرکز ک��رده و به هم��راه هند و افغانس��تان و 
پاکس��تان برای توسعه سریع تر چابهار و تبدیل 

آن به یک قطب تجاری در منطقه بکوشند.
معافیت چابهار از تحریم های آمریکا نکته ای بود 
که مورد توجه این پژوهش��گر چینی قرار گرفت 
که به زعم وی بسیاری از چینی ها از آن بی اطالع 
هستند. وانگ با اشاره به تصمیم دولت ایران برای 
لغو روادید گردشگران چینی خبر داد که بسیاری 

از این افراد از این حرکت خش��نود هس��تند. به 
گفته این پژوهشگر، ۱۵۰ میلیون گردشگر چینی 
قدرت خرید باالیی دارند و بخش قابل توجهی از 
آنان )۱۰ میلی��ون نفر( تایلند را به عنوان مقصد 
اصلی خود بر می گزینند. وی گفت که گردشگران 
چینی ایران را مملو از منابع و بسیار امن دانسته 
و ایرانیان را بسیار مهربان می دانند که این موارد 
موجب می شود که در آینده توریست های چینی 

بیشتری راهی ایران شوند.
این کارش��ناس چینی گفت: در میان همس��ایه 
های ایران، ترکیه در سال گذشته با جذب ۴۰۰ 
هزار توریس��ت چینی رتبه نخست را در اختیار 
داش��ته و ۸۷۰ هزار چینی نیز به امارات متحده 
عربی س��فر کرده اند.۱۵۰ هزار گردش��گر ایرانی 

نیز از چین دیدار کردند.
وی با افزایش تخمین معاونت گردشگری ریاست 
جمهوری ایران که آینده گردشگران چینی عازم 
ایران را یک میلیون نف��ر اعالم کرده بود، افزود 
که ۲ میلیون گردش��گر چینی می توانند درسال 
رهسپار ایران شوند.وانگ گفت: هر چه که تایلند 
دارد، ای��ران نیز دارد ولی هر چه که ایران دارد، 

تایلند ندارد.
وانگ همکاری ها تهران و پکن را دارای پتانسیل 
عظیم و آینده روابط دوجانبه را بسیار درخشان 

دانست که باید آن را مورد توجه داشت.
به گفته این کارش��ناس چینی، توانمندی ایران 
در ص��ادرات به چین زیاد اس��ت و بخش اعظم 
صادرات ایران به چین را زعفران، پسته، فرش و 
صنایع دستی تشکیل می دهد که باید گسترش 

یابد. عسل ایران کیفیت بسیار خوبی داشته و در 
جهان چهارم اس��ت و تقاضای آن در چین سال 

به سال افزایش می یابد.
وانگ در ادامه این نشس��ت از ایرانیان خواس��ت 
تا توهم غرب را از ذهن خود خارج س��ازند و به 
چی��ن اعتماد کنند. او گفت: ما به ایران فراتر از 
روابط نگاه می کنی��م و ایران را برادر می دانیم 
ام��ا غربی ه��ا را فقط از دریچ��ه روابط نگاه می 
کنی��م. از ایرانی ها م��ی خواهیم که  به فناوری 
ه��ای چینی و کاالهای آن اعتماد کنند چرا که 
در برخ��ی زمینه ها چین از اروپ��ا و آمریکا نیز 

پیشرفته تر است.
وی در پاس��خ به س��والی در م��ورد تحریم های 
آمریکا و خروج شرکت های چینی از ایران، این 
اقدام را ناش��ی از محدودیت های اعمال شده در 
مورد واردات از ایران و فش��ار آمریکا بر ش��رکت 
های چینی دانس��ت. به گفت��ه وی، دولت چین 
باید میان ایران و آمریکا توازن ایجاد کند چرا که 
اقتصاد آمریکا بارها از اقتصاد ایران بزرگتر است.

وانگ گفت: تحریم های آمریکا می تواند موجب 
شود که چین در مورد میزان روابط تجاری خود 
ب��ا این کش��ور تجدیدنظر کند. سیاس��ت اصلی 

آمریکا مهار چین است.
این پژوهشگر گفت که تحریم های آمریکا امنیت 
منطقه را به خط��ر انداخته و باید همکاری های 
اقتص��ادی و دفاع��ی را در چهارچوب س��ازمان 
ملل، سازمان همکاری های شانگهای و سازمان 

غیرمتعهدها در پیش گرفت.
ل��ی وی جیان محقق چینی نی��ز به عنوان یکی 

دیگر از سخنران نشست یاد شده، بر لزوم افزایش 
درک و شناخت متقابل جوامع ایران و چین برای 
جلوگیری از سوء تفاهم ها و گسترش همکاری های 

اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد.
لی معتقد اس��ت که هرقدر جوام��ع و مردم دو 
کشور نسبت به ظرفیت ها، فرهنگ، و توانمندی 
های یکدیگر ش��ناخت بیش��تری پیدا کنند، به 
همان نسبت اعتماد متقابل بین دو ملت تقویت 
خواهد ش��د هر جا ک��ه فضای اعتم��اد متقابل 
حاکم باش��د، زمین��ه همکاری ه��ای تجاری و 

اقتصادی میان طرفین گسترش می یابد.
این محقق چینی در بخش دیگری از اظهاراتش 
به چالش های موجود در مسیر توسعه همکاری ها 
اش��اره کرد و گفت بزرگترین چالش به خود ما 
مربوط می ش��ود و عبارت از چالش س��وء تفاهم 
بین دو کشور است و  ما باید درک و شناخت از 

یکدیگر را افزایش دهیم.
وی اف��زود: م��ا هنوز س��وء تفاهم های��ی داریم 
و ب��ه همین عل��ت ش��رکت های چین��ی برای 
س��رمایه گذاری در ایران تردیدهای��ی دارند. بر 
عهده دولت های دو کشور است که تالش کنند 
با فراهم کردن زمینه های مس��اعد و فضای امن 
اقتصادی برای همکاری های متقابل، تردیدها و 
نگرانی های ش��رکت های دو کشور و افرادی که 
قصد فعالیت های سرمایه گذاری در کشورهای 

یکدیگر را دارند، برطرف نمایند.
لی در ادامه سخنانش در نشست ایرنا، همچنین از 
سیاست های دولت آمریکا از جمله یکجانبه گرایی، 
محافظت گرای��ی )از ش��رکت های آمریکای��ی( و 
انزواگرای��ی به عنوان چالش های خارجی یاد کرد 
ام��ا در عین حال تاکید کرد که مهمترین چالش 

از درون خود ما است.  ایرنا 

گزارش

آمریکایی ه��ا پس از پی بردن به شکس��ت سیاس��ت »فش��ار 
حداکثری« علیه جمهوری اس��المی ای��ران، همچون عراق و 
لبنان پروژه ایجاد آش��وب در ایران را در دستور کار خود قرار 

دادند.
پس از اظهارات مداخله جویانه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
درباره بروز برخی آشوب ها در ایران، وزارت خارجه آمریکا هم 

اقدامی مشابه از خود به نمایش گذاشت.
درهمین ارتباط، مورگان اورتاگوس س��خنگوی وزارت خارجه 
آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی ش��د: ایاالت متحده 
در کن��ار مردم ایران که مدت هاس��ت در حال زجر کش��یدن 
هس��تند، ق��رار دارد؛ مردمی که به تازه تری��ن بی عدالتی رژیم 
فاسد در قدرت اعتراض می کنند. ما تالش )دولت ایران( برای 
قطعی اینترنت را محکوم می کنیم! این اظهارات مداخله جویانه 
س��اعتی بعد از توئیت مایک پمپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا 
درباره برخی اغتشاشات و ناآرامی ها در ایران مطرح شد. پمپئو 
پیش��تر مدعی شده بود: آمریکا صدای مردم ایران را شنیده و 

از آنها حمایت می کند!
رهبر معظم انقالب اس��المی نیز در جری��ان درس خارج فقه 
امروز خود به دخالت های خارجی در مس��أله اغتشاش��ات و نا 
آرامی ها اش��اره ک��رده و فرمودند: »همه  مراکز ش��رارت دنیا 
علیه ایران، این کارها اغتشاش��ات را تشویق کردند، از خانواده  
منح��وس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه  خبیث و جنایتکار 
منافقین، اینها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگر 

دارند تشویق میکنند که این شرارتها انجام بگیرد«.
مواض��ع مداخله جویانه جدی��د ایاالت متح��ده آمریکا، افکار 
عموم��ی بار دیگر به خوبی مش��اهده کردند که ایاالت متحده 
آمری��کا در قامت حمایت از برخی اراذل و اوباش و افراد مخّل 
امنیت عمومی برآمده است تا بدین ترتیب، اقدامات فرافکنانه 
و دروغ گویی های پی در پی مقامات واش��نگتن بیش از پیش 
آش��کار ش��ود. آمریکایی ها با مواضع اخیر خود درقبال برخی 
اغتشاشات در ایران، در واقع نشان دادند که هنوز هم از تالش 
برای عملیاتی سازی پروژه آشوب در ایران دست برنداشته اند؛ 

درس��ت همان پروژه ای که ب��رای تحقق آن درحال حاضر در 
لبنان و عراق، تالش می کنند.

پروژه آش��وب به ویژه در کشورهای س��ردمدار و حامی مقاومت 
از جمله جمهوری اس��المی ایران، همواره در دستور کار مقامات 
آمریکایی بوده است؛ آن ها برای اجرایی ساختن این پروژه حتی از 
حمایت از اراذل و اوباش و کسانی که به مردم و اموال آن ها هیچ 
رحمی از خود نش��ان نمی دهند، دریغ نمی کنند. از همین روی، 
آمریکایی ها ظهور و بروز برخی نا آرامی ها در برخی مناطق ایران 
را بهتری��ن فرصت برای عقده گش��ایی های خود علیه جمهوری 

اسالمی ایران به عنوان رهبر مقاومت در منطقه، قلمداد کردند.
این همان سیاس��تی اس��ت که ایاالت متحده آمریکا پیش��تر 
نی��ز در جریان برخ��ی نا آرامی ها و اغتشاش��ات در ایران طی 
س��ال های گذش��ته به ویژه در جریان فتنه سال ۹۸ در پیش 
گرف��ت. در آن زمان نیز مقامات وقت ای��االت متحده از تمام 
ت��الش خود ب��رای تحریک آش��وبگران و اغتشاش��گران بهره 
برداری کردن��د، تمامی رس��انه های ارتباط جمعی را بس��یج 
کردند، تمامی ش��بکه های تحت امر خود را اجیر کردند اما در 
نهایت با بصیرت و هوشیاری ملت ایران، توطئه های واشنگتن 
در آن زمان به نتیجه نرس��ید. با این حال، به نظر می رسد که 
آمریکایی ها با عدم عبرت از تاریخ سرشار از سیاهی و شکست 
خود در قبال ایران به ویژه در جریان فتنه ۸۸ بار دیگر همان 

مسیر را انتخاب کرده اند.
در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۹۶ نیز ایاالت متحده آمریکا 
پروژه ایجاد آش��وب در ایران را در دس��تور کار خود قرار داد. 
در آن زمان نیز آمریکایی ها از ش��ماری اراذل و اوباش و افراد 
مخّل امنیت عمومی حمای��ت به عمل آوردند اما این حمایت 
های گس��ترده هم همچون س��ال ۸۸ برای آن ها رهاوردی به 
دنبال نداش��ت و در نهایت با پایان زودهنگام ناآرامی ها، تنها 
لکه ننگ جدیدی به کارنامه سیاه ایاالت متحده اضافه گردید. 
اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه بر همان سیاس��ت های مداخله 
جویان��ه و فتنه انگیزانه تالش می کنن��د تا خود را حامی مردم 

ایران و حقوق آن ها جلوه دهند.

ای��ن تالش مذبوحانه ایاالت متحده آمریکا درحالی اس��ت که 
این کش��ور طی ۴ دهه گذشته از اعمال هیچگونه تحریمی به 
ویژه در عرصه پزشکی و دارویی علیه تهران دریغ نکرده است؛ 
اقدام��ی که هدف اول و آخ��ر آن، ضربه زدن به همان مردمی 
اس��ت که مقامات واشنگتن امروز مدعی ش��نیدن صدای آن 
ها هس��تند! این همان معیارهای دوگانه ای اس��ت که همواره 
در سیاس��ت خارجی ایاالت متحده آمریکا در قبال جمهوری 

اسالمی ایران مشاهده شده است.
افکار عمومی امروز بیش از هر زمان دیگری به این تناقض در 
سیاست آمریکایی ها در قبال جمهوری اسالمی ایران و مردم 
آن پ��ی برده اند و به خوبی می دانند که آمریکایی ها قاتالنی 
هستند که با سخنان پر طمطراق در حمایت از حقوق ملت ها 

تالش می کنند خود را به عنوان ناجی جلوه دهند.
واقعیت آن اس��ت که مداخالت آمریکای��ی ها در امور ایران و 
حمای��ت های پی در پی آن ها از اغتشاش��ات و نا آرامی های 
پراکنده در برخی نقاط کشور چه در سال ۸۸، چه در سال ۹۶ 
و چه اکنون در س��ال ۹۸ در واقع نشان دهنده شکست کامل 
سیاست »فش��ار حداکثری« علیه ایران است، چراکه در سایه 
شکس��ت این سیاست شوم اس��ت که آمریکایی ها حمایت از 
برخی اراذل و اوباش در دستور کار خود قرار داده اند تا شاید 

از این رهگذر به اهداف ضد ایرانی خود دست پیدا کنند.
در واقع، پس از شکست سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری 
اسالمی ایران از طریق اعمال تحریم های خفه کننده و همچنین 
تشکیل ائتالف های بین المللی ضد ایرانی، آمریکایی ها حمایت 
از اغتشاشگران و اخالل گران در امنیت عمومی را در دستور کار 
قرار داده و به آن ها به چش��م پیاده نظام های خود برای تحقق 
اهدافشان نگریستند. آمریکایی ها برای تحقق اهداف ضد ایرانی 
خود حتی تمامی رسانه های همسو با خود از جمله بی.بی.سی، 
العربیه، الحدث، اس��کای نیوزعربی، رویترز و ... را بسیج کردند 
تا این رس��انه ها به بزرگنمایی حوادث و ن��ا آرامی های پراکنده 
در ایران در نزد افکار عمومی بپردازند. این مس��أله نیز خود به 
تنهایی گواه دیگری بر شکس��ت هایی است که آمریکایی ها در 
سیاس��ت های مختلف خود در قبال تهران، متحمل شده اند. در 
کل، هرچند آمریکایی ها تالش بس��یاری می کنند تا در پش��ت 
پرده باقی بمانند، اما ذوق زدگی  کاذب شان اجازه نمی دهد چند 

روزی بگذرد تا اینگونه سنگ روی یخ نشوند.
آن کسانی که وزیر امور خارجه آمریکا می گوید؛ مردم، معلوم 
است منظورشان چه کس��انی هستند؛ آن ها که به خودرو ها و 
مغازه های مردم، فروش��گاه ها، بانک ها و پمپ بنزین ها، دیشب 

آسیب زدند مردم مورد نظر مقامات آمریکایی هستند.

وقتیقاتلخودشراناجیجامیزند
موج سواری آمریکا بر اغتشاشات ایران

چرا بازار ایران همچنان برای چینی ها جذاب است؟


