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بازارچه دیپلماتیک 
پنج��اه و هفتمی��ن دوره بازارچ��ه دیپلماتیک خیریه 
کره جنوبی امروز دوش��نبه با حضور س��فارتخانه های 
مختلف از جمله س��فارت جمهوری اسالمی ایران در 

سئول برگزار شد.
در ای��ن بازارچ��ه ک��ه ب��ا همت همس��ران س��فرای 
س��فارتخانه های خارجی مقیم و همسر شهردار سئول 
در هتل لوته این ش��هر برگزار ش��د غرفه ایران که با 
همت همس��ران دیپلمات های ایرانی و برخی دیگر از 
بانوان هموطن برپا ش��ده بود، مورد استقبال گسترده 
دیپلم��ات های مقی��م و انبوه مراجعی��ن کره ای قرار 
گرفت. غذاهای متنوع ایرانی و انواع ش��یرینی، صنایع 
دس��تی و محص��والت فرهنگ��ی از جمله اق��الم ارائه 
ش��ده در غرفه جمهوری اس��المی ای��ران در بازارچه 
خیریه دیپلماتیک س��ئول بود. ای��ن بازارچه خیریه با 
مدیریت انجمن بین المللی زنان س��ئول و گروهی از 
همس��ران س��فرا و دیپلمات های مقیم و با مشارکت 
س��فارتخانه های مقیم، س��ازمان های خیریه کره ای و 
خارجی و حمایت برخی ش��رکت ه��ای بازرگانی هر 

سال برگزار می شود.  ایرنا

تبریک انتخابات در سریالنکا
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری موفق انتخابات 
ریاست جمهوری در س��ریالنکا را به ملت و دولت این 

کشور تبریک گفت.
»س��ید عباس موس��وی« با اش��اره به برگزاری موفق 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری در س��ریالنکا اعالم کرد: 
جمهوری اس��المی ایران برگزاری انتخابات روز ش��نبه 
ریاس��ت جمهوری در س��ریالنکا که در کمال آرامش و 
با مش��ارکت همه اقش��ار مردم برگزار شد و در نتیجه 
آن »گوتابای��ا پاکس��ا« ب��ا کس��ب اکثریت ب��ه عنوان 
رئیس جمه��وری آن کش��ور برگزیده ش��د را به ملت و 
دولت س��ریالنکا تبریک می گوید.   وی ادامه داد: ایران 
امیدوار اس��ت در دوره جدید، روابط دو کشور در جهت 
منافع دو ملت توس��عه و تعمیق یابد. سومین انتخابات 
ریاست جمهوری سریالنکا از سال ۲۰۰۹ تاکنون و پس 
از پایان جنگ های داخلی این کش��ور روز شنبه برگزار 
ش��د. مجموعا ۳۵ نفر به عنوان نامزد ریاست جمهوری 

در انتخابات سریالنکا شرکت کرده اند.  مهر 

ادعای نماینده آمریکایی 
رئیس پیش��ین مجلس نمایندگان ع��راق فاش کرد، 
نماینده آمریکا او را تهدید کرده، در صورتی که عراق 
با سیاست ضد ایرانی آمریکا همراهی نکند، واشنگتن 
ای��ن کش��ور را به کره ش��مالی دوم تبدی��ل می کند. 
»س��لیم الجب��وری« از تهدید آمریکا علیه کش��ورش 
پرده برداش��ت و اع��الم کرد که »ب��رت مک گورک« 
نماین��ده آمریکا در ع��راق، تهدید کرده که عراق را به 
کره ش��مالی دیگری تبدیل خواه��د کرد.الجبوری در 
گفت وگویی تلویزیونی فاش کرد »در یکی از جلسات 
با مک گورک، او گوشی همراهش را از جیب درآورد و 
تصویری از کره شمالی و تصویری دیگر از کره شمالی 
نش��انم داد. او تهدی��د کرد که ع��راق دو گزینه برای 
انتخ��اب دارد«.  رئیس س��ابق پارلمان عراق گفت که 
بع��د از این تهدید نماینده آمری��کا، با او جدال لفظی 
پیدا کرده و انتقاد کرده که چرا حرفی زده که دخالت 

در امور عراق است.  فارس 

دیدار با سرکنسول ایران 
در دیدار رئیس و اعضای دفتر سیاسی حزب سوسیال 
دموکرات اقلیم کردستان عراق با سرکنسول ایران در 
سلیمانیه بر گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف 

تأکید شد.
»رزگار غف��ور« رئیس دفتر سیاس��ی حزب سوس��یال 
دموکرات کردس��تان ع��راق در رأس هیأت��ی از اعضای 
دفتر سیاس��ی این ح��زب ۲7 آب��ان ماه ب��ا حضور در 
سرکنس��ولگری جمهوری اس��المی ایران در سلیمانیه 
با »مهدی شوشتری« سرکنس��ول ایران دیدار و گفتگو 
ک��رد.  در ای��ن دیدار، آخرین تح��والت منطقه، عراق و 
اقلیم کردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین 
ضم��ن مرور اش��تراکات و زمینه ه��ا و فرصت های قابل 
توجه موجود، بر بسط و گسترش همکاری های فیمابین 
جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان در ابعاد مختلف 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند.  فارس 

کنفرانس بین المللی توسعه و تجارت 
دوازدهمی��ن کنفرانس بین المللی تجارت و توس��عه 
سازمان ملل متحد )آنکتاد( در حوزه مدیریت بدهی، 
روز دوشنبه با حضور هیاتی به نمایندگی از کشورمان 

در ژنو سوئیس آغاز شد.
در این اجالس که تا روز چهارشنبه )۲۹ آبان( ادامه خواهد 
داشت، هیات جمهوری اس��المی ایران به ریاست »سید 
رحمت اهلل اکرمی« معاون وزیر اقتصاد و دارایی حضور دارد.
کنفرانس بین المللی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 
که محلی برای اجتماع مقامات بیش از یک صد کش��ور 
عضو این س��ازمان، نمایندگان سازمان های بین المللی و 
منطقه ای بشمار می رود هر دو سال یکبار برگزار می شود. 
در این نشست، عالی ترین مقامات اقتصادی گردهم آمده 
اند تا درباره تحوالت اقتصاد بین الملل به ویژه نحوه مدیریت 

بدهی رایزنی کنند.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

ترکیه به تحوالت ایران واکنش نشان داد
وزیر خارجه ترکیه در نخس��تین واکنش رس��می به تحوالت در ایران، نسبت به 

بازگشت آرامش ابراز امیدواری کرد.
»مول��ود چاووش اغل��و«، وزیر خارجه ترکیه در واکنش ب��ه تحوالت ایران؛ ابراز 
امیدواری کرد که اعتراض��ات در ایران پایان یابد.در همین ارتباط چاووش اغلو 
گف��ت: ما امیدواریم که تا آن جا که ممکن اس��ت، هرچ��ه زودتر صلح و آرامش 

به ایران بازگردد.این نخس��تین واکنش رس��می مقامات دولتی ترکیه به تحوالت 
ایران است.

ترکی��ه از متحدان نزدیک ایران به ش��مار می رود و پیش از ای��ن رئیس جمهور و دیگر 
مقامات این کشور نیز مخالفت خود را با تحریم های یکجانبه و سیاست »فشارحداکثری« 
آمری��کا علیه ایران اع��الم کرده بودند. وزیرخارجه ترکیه این را نیز افزود که کش��ورش 
همیش��ه مخال��ف با تحریم ه��ا علیه ایران بوده اس��ت. ایران و ترکیه همواره بر توس��عه 

مناسبات همه جانبه تاکید دارند.  مهر 

نمایش پیوند قوی بین دولت و ملت 
س��فیر کش��ورمان در لن��دن تصمی��م دولت برای اص��الح س��اختار اقتصادی و 
هدفمندسازی مصرف سوخت را شجاعانه خواند و گفت: این موضوع پیوند قوی 

بین دولت و ملت ایران را به نمایش گذاشت.
»حمید بعیدی نژاد« س��فیر جمهوری اسالمی ایران در لندن با اشاره به تصمیم 

اخی��ر در طرح اصالح قیمت بنزی��ن، در صفحه توئیترش نوش��ت: »دولت ایران 
در ش��رایط تحریم های ظالمانه آمریکا و تاثیرات آن بر زندگی و معیش��ت اقتصادی 

روزمره مردم عادی، تصمیم خیلی ش��جاعانه ای )هدفمندس��ازی مصرف سوخت( برای 
اصالح ساختار اقتصادی اتخاذ کرد. این موضوع پیوند قوی بین دولت و ملت را در ایران 
به نمایش گذاش��ت، حقیقتی که هنوز توس��ط بسیاری در غرب نادیده گرفته می شود.« 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن پیش از این نیز با اشاره به افزایش قیمت بنزین 
در صفحه توئیترش نوش��ت:  »از منظر دیگری ه��م بنگریم: بنزین فقط کاالی اقتصادی 

نیست که حتما ارزان باشد.  فارس

حمایت به شیوه آمریکایی 
س��فیر ای��ران در دانمارک اعمال تحریم و تروریس��م اقتصادی، مس��دود کردن 
حس��اب های بانک��ی و ممانعت از رس��یدن دارو ب��ه کودکان و اف��راد نیازمند را 

نمونه هایی از حمایت آمریکایی از مردم ایران برشمرد.
 »مرتضی مرادیان« س��فیر جمهوری اس��المی ایران در دانمارک در توئیتی در 

با اش��اره به اظهارات مداخله جویانه »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نوش��ت: 
»حمایت آمریکایی از مردم ایران: اعمال تحریم و تروریسم اقتصادی، افزایش فشار و 

تالش برای بی ثبات کردن ایران، مسدود کردن حساب های بانکی و جلوگیری از کمک 
به س��یل زدگان، ممانعت از رس��یدن دارو به کودکان و افراد نیازمند، شکنجه و کشتار 
آنه��ا.« »مای��ک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در توئیت��ی عنوان کرد: »همانگونه که 
تقریبا یک س��ال و نیم پیش به مردم ایران گفتم: ایاالت متحده با شماس��ت.«  پامپئو 
همچنین شامگاه شنبه در پیامی در توئیتر مدعی حمایت واشنگتن از مردم ایران شد و 

نوشت که آمریکا صدای مردم ایران را شنیده و از آنها حمایت می کند.  ایسنا 

در ادامه تحرکات س��عودی برای بره��م زدن پیوند ایران و 
عراق و تعامالت گس��ترده دو ملت ش��بکه خبری سعودی 
العربیه با انتش��ار اینفوموش��نی درب��اره اعتراضات عراق، به 
ش��کل ضمن��ی معترضان را ب��ه حمله و حرکت به س��وی 

سفارت ایران تشویق کرد.
العربیه با انتش��ار این اینفوموشن نوشت: تظاهرات کنندگان 
از دو پل االحرار و الس��نک به س��وی منطقه س��بز ]بغداد[ 
پیش می روند و نگاهش��ان به سفارت ایران است.این شبکه 
ب��ا ترکیب چند عک��س و ویدئو از معترض��ان در بغداد در 
اینفوموش��ن، حضور معترضان روی دو پل االحرار و السنک 
را دس��تمایه اقدام تحریک آمیز علیه ایران قرار داد و نوشت: 
نب��رد پُل ها از زم��ان آغاز تظاه��رات در عراق آغاز ش��د... 
معترضان تالش می کنند بر دو پُل االحرار و السنک مسلط 
ش��وند تا تردد به منطقه س��بز بغداد را، جایی که بیش��تر 

مقرهای دولتی و سفارتخانه ها در آنجاست، مختل کنند. 
العربی��ه در اینجا یک هدف ه��م از پیش خود به معترضان 
منتس��ب می کند و می نویسد: تظاهرات کنندگان یک هدف 
دیگر ه��م دارند و آن مختل کردن تردد به س��فارت ایران 
اس��ت که آن را به تش��دید فرقه گرایی و حمایت از فس��اد 
در ع��راق متهمش می کنند.اما هیچ یک از معترضان عراقی 
تاکنون در جایی یا در گفت وگو با رسانه ای نگفته که هدف 
تظاهرات کنندگان س��فارت ایران است و اولین بار است که 

ش��بکه العربیه چنین اق��دام خرابکاران��ه ای را به معترضان 
عراقی نس��بت می دهد. توییتر العربیه دقایقی بعد از انتشار 
این پُست تحریک آمیز، آن را از خروجی صفحه خود حذف 
کرد. تقریب��ا هم زمان با چنین اقدامی، ش��بکه الجزیره نیز 
ابت��دای ماه جاری می��الدی )هفتم نوامبر( در گزارش��ی از 
حض��ور معترضان روی پل های داخل ش��هر بغداد نوش��ت، 
»سیطره بر پل های بغداد گزینه ای راهبردی برای معترضان 
شده اس��ت« اما هدف آنان را سفارت ایران ذکر نکرد بلکه 
نوش��ت: »معترضان با حضور روی پل ها می خواهند مس��یر 
دسترس��ی به نهاده��ای حیاتی را مختل کنند تا ش��ورش 
مدنی خود را نش��ان دهند... همچنین سیطره بر پل ها مانع 
نزدیک شدن نیروهای امنیتی به میدان التحریر -که محل 

اصلی تجمع معترضان در بغداد است- می شود«.
از آنجا که رود دجله ش��هر بغداد را به دو نیم تقسیم کرده 
اس��ت، ارتباط دو نیمه ش��هر با یکدیگ��ر از طریق پل هایی 
است که روی رود دجله احداث شده است. دوازده پل نیمه 
غربی و شرقی را به یکدیگر متصل می کند که پل جمهوریه 
ب��ه دلیل منتهی ش��دن به منطقه س��بز، از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت. الزم به ذکر است این شبکه سعودی طی 
روزهای اخیر تحرکات گس��ترده ای برای به آشوب کشاندن 
مطالب��ات مردم ایران را در پی��ش گرفته و به دنبال بحران 

سازی در فضای آرام ایران است. 

تحرکات مشکوک شبکه سعودی علیه پیوند تهران- بغداد 
رئی��س اداره دوم آس��یای وزارت امور خارجه روس��یه روز 
دوش��نبه در س��خنانی، ای��ن احتمال را بعید ندانس��ت که 
عوام��ل و نیروهای خارجی در ح��وادث روزهای اخیر ایران 

دخالت داشته باشند.
»ضمیر کابولوف« گفت: تشریح وضعیت در ایران صرف نظر 
از درنظر گرفتن دخالت عوامل خارجی چندان آسان نیست 
چرا که وضعیت آرام نیست و افزایش قیمت بنزین، نفت روی 
آتش پاشید . اما نیروهای خارجی هم فعاالنه تالش می کنند 
و به این ترتیب همه عوامل در بروز این وضعیت موثر بودند.

در ۲روز اخیر در برخی ش��هرهای ایران بر اثر سهمیه بندی 
بنزین و افزایش بهای، اعتراضاتی برپا شد. کابولوف در ادامه 
گفت که هیچ خبری دال بر آسیب دیدن اتباع روس در این 
اعتراضات خیابانی در ایران به دست نرسیده است.وی افزود 
چنین خبری به دس��ت نیامده و س��فارت روسیه در تهران 
به دقت رویداده��ا را زیرنظر دارد. این اظهارنظر مقام وزارت 
خارجه روسیه را می توان نخستین واکنش رسمی مسکو به 

رویدادهای روزهای اخیر در ایران دانست.
در این میان یک مقام روس می گوید در صورت رفع تحریم های 
بین المللی، مس��کو آماده است تا به ایران جنگ افزار بفروشد. 
»دیمیتری شوگایف« رئیس س��ازمان فدرال همکاری فنی-

نظامی روسیه می گوید در صورت رفع تحریم های بین المللی، 
مسکو حاضر است تا به ایران جنگ افزار بفروشد.

ب��ه نوش��ته خبرگ��زاری »اس��پوتنیک«، ش��وگایف که در 
حاش��یه نمایش��گاه هوایی دوب��ی صحبت می ک��رد، گفت: 
»طرف روس��ی آماده است تا درباره همکاری در این زمینه 
]فروش تسلیحات[، با ایران گفت وگو کند، مشروط بر اینکه 
اج��رای پروژه ه��ا... تنها بعد از رفع تحریم ه��ای بین المللی 
آغاز ش��ود.«به گفته وی، طرف ایران��ی احتماال برای خرید 
جنگنده، بالگرد، تانک، کشتی، موشک های ساحل به دریا، 
موتورهای هواپیما، قطعات یدکی هواپیما، خودروهای زرهی 
و زیردریایی عالقمند باشد.شوگایف با بیان اینکه تحریم های 
بین المللی صادرات تجهیزات غیرتهاجمی به ایران را ممنوع 
نکرده، گفت مس��کو به فروش این دست از جنگ افزارها به 
ایران ادامه می دهد.وی گفت: »ما به اجرای قراردادهایی که 
ش��امل تحریم های س��ازمان ملل متحد نیست، از جمله در 
زمینه تعمیر و تجهیزات عیب یابی، ابزارهای رصد رادیویی، 
س��امانه های شناسایی و دیگر تسلیحات غیرتهاجمی، ادامه 
می دهیم.« بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، تحریم های تسلیحاتی وضع شده علیه جمهوری 
اس��المی ایران تا س��ال ۲۰۲۱ میالدی پابرجا خواهند بود. 
جمهوری اسالمی ایران طی سالهای پس از جنگ تحمیلی 
توانس��ته به خودکفایی در حوزه نظامی و دفاعی دست یابد 
چنانکه به اذع��ان جهانیان هرگونه اقدام نظامی علیه ایران 

یک دیوانگی محض است. 

احتمال دخالت عوامل خارجی در ناآرامی های ایران 

توسعه مناسبات 
تهران- پکن 

س��فیر جمه��وری اس��المی ای��ران در چین در 
مالقات و مذاکرات ام��روز خود با معاون وزارت 
جنگل بان��ی چی��ن درخص��وص همکاری ه��ای 
دوکش��ور جه��ت مقابله ب��ا ریزگرده��ا، طوفان 
ش��ن، بیابان زایی و همچنی��ن انتقال تجربیات 
و دس��تاوردهای کش��ور چین در ح��وزه اقتصاد 

بیابانی، رایزنی و تبادل نظر کرد. 
محمد کش��اورز زاده س��فیر کش��ورمان در این 
مالق��ات با اش��اره به رواب��ط جام��ع راهبردی 
فیمابین، خواس��تار همکاری و انتقال تجربیات 

کشور چین در رابطه با پایش و کنترل ریزگردها 
و طوفان های گردوغبار شد. 

وی همچنین ضمن تش��ریح شرایط و مقتضیات 
خاص حاکم بر مناطق اقلیمی متنوع کشورمان، 
گس��ترش و توس��عه هرچه بیش��تر تعامالت و 
هم��کاری های دوکش��ور در حوزه های زیس��ت 
محیطی و تغییرات اقلیمی را در راس��تای منافع 
متقابل دو کش��ور و موجب تحکیم مناس��بات و 

روابط فیمابین دو ملت عنوان کرد. 
همچنین سفیرکش��ورمان در پکن، برنامه ریزی 
طرفین برای تبادل متقابل هیات های عالی رتبه 
و کارشناس��ی طرفی��ن ب��رای رایزنی بیش��تر و 
بازدیده��ای متقاب��ل از ش��رایط و مختص��ات 
اقلیم��ی یکدیگر، شناس��ایی فرصت ها، امکانات 

و تجهی��زات دوط��رف جهت توس��عه و تعریف 
مکانیسم ها و پروژه های مشترک محیط زیستی 
را خواستار ش��د.  محمد کشاورز زاده همچنین 
خط��اب به معاون وزارت  جنگل بانی چین گفت: 
با توجه ب��ه تالش های دولت چین برای انتخاب 
تعداد محدودی از کش��ورهای درحال توس��عه 
جهت تخصیص منابع و اعتبارات محیط زیستی 
در قال��ب همکاری های جنوب - جنوب مش��ابه 
صندوق س��بز تغییرات اقلیمی، مناس��ب است 
ظرفیت های بالفعل و بالقوه جمهوری اس��المی 
ایران نیز مدنظر قرار داش��ته باش��د.  همچنین 
در ای��ن دی��دار، مع��اون وزارت جنگلبانی چین 
نی��ز ضمن اعالم آمادگی برای ش��روع مذاکرات 
کارشناسی بین طرفین طی سال آتی، تشابهات 

اقلیمی دوکش��ور و نیز روابط حس��نه فیمابین 
را زمین��ه مناس��ب جه��ت توس��عه و تعمی��ق 
همکاری ه��ای فیمابی��ن در زمینه ه��ای محیط 
زیس��تی عن��وان ک��رد.  وی همچنی��ن اظه��ار 
داشت: کشور چین به دلیل مواجهه با مشکالت 
بیابان زایی، تالش کرده اس��ت ت��ا این چالش را 
ب��ه فرصت تبدیل نم��وده و با اتخ��اذ طرح ها و 
راهکارهای عملیاتی مدون و برنامه ریزی شده، 
زیرس��اخت های »اقتصاد بیابانی« را در مناطق 
بیابانی کشور تعریف و به اجرا درآورد تا عالوه بر 

مقابله با گسترش بیابان ها، 
ب��ه طور همزمان به اه��داف فقرزدایی نیز جامه 
عمل پوش��انده و با عقالنیت و تدبیر به اقتصاد و 
معیشت مردمان ساکن در مناطق بیابانی کشور 

نیز مس��اعدت کند. دو کش��ور ایران و چین در 
سالهای اخیر بر توس��عه روابط همه جانبه تاکد 
کرده اند بویژه اینکه این کشورها با سیاست های 
تحریم��ی و زیاده خواهی آمریکا نیز مواجه بوده 
و توس��عه رواب��ط را اقدامی در جه��ت مقابله با 
دخالت ه��ای آمریکا می دانن��د. چین همواره بر 
مخالف��ت با تحریم های ضد ایرانی تاکید و اقدام 
آمری��کا و اروپا علیه برج��ام را مغایر با توافقات 
جهانی دانسته و خواستار پایبندی این کشورها 
به برجام شده اند. نکته قابل توجه آنکه مقابله با 
تروریس��م و مباحث زیس��ت محیطی از مباحت 
مهم و مطرح در روابط دو کش��ور اس��ت که می 
توان��د به تقویت روابط و صلح و ثبات در منطقه 

تاثیر بسیاری داشته باشد.  ایرنا

گزارش

کش��ورهای اروپای��ی که هم��واره در کنار آمری��کا علیه ایران 
بوده اند باردیگر این سیاس��ت را تکرار کردند چنانکه فرانس��ه 
و آلمان در کنار آمریکا و انگلیس میز آش��وب سازی در ایران 

را تکمیل کردند. 
وزارت خارج��ه فرانس��ه در اظهارات��ی که مداخله آش��کار در 
ام��ور داخل��ی ایران اس��ت از اغتشاش��ات و ناآرامی های چند 
روز گذشته در کش��ور حمایت کرد. وزارت خارجه فرانسه در 
اظهارات��ی مداخله جویانه درباره امور داخلی ایران، خواس��تار 
»احترام ایران به آزادی بیان و حق اعتراضات مس��المت آمیز« 
در ایران ش��د. س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اس��المی ایران در واکنش به ابراز حمایت و 
همراهی »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا با عده ای آشوبگر 
در برخی ش��هرهای ایران، ضم��ن تقبیح و محکومیت اینگونه 
حمای��ت ها و اظهارات مداخله جویان��ه گفت: »مردم عزتمند 
ایران ب��ه خوبی می دانند که اینگون��ه اظهارنظرهای ریاکارانه 
و مزوران��ه حاوی هیچگونه همدردی صادقانه و دلس��وزانه ای 
نیس��ت و اقدامات عده ای هرج و مرج طلب و تخریب گر مورد 
حمایت امثال ایش��ان به هیچ  وجه س��نخیتی با روش و منش 
قاطب��ه مردم فهیم و بصیر ایران ندارد.«موس��وی با اش��اره به 
نیات ش��وم و بدخواهانه دولت ای��االت متحده آمریکا خصوصا 
وزیر خارجه این کشور نسبت به مردم کشورمان افزود: »جالب 
اس��ت اظهار همدردی با مردمی انجام می شود که تحت فشار 
تروریس��م اقتصادی آمریکا قرار داش��ته و پی��ش از این نیز از 
زبان همین فرد به صراحت بیان ش��د ک��ه باید به مردم ایران 

گرسنگی داد تا در مقابل ما تسلیم شوند.«
دول��ت آلمان نیز در اظهاراتی مداخله جویانه از اغتشاش��ات و 
ناآرامی ها در ایران حمایت کرد.دولت آلمان در اقدامی مداخله 
جویانه از اغتشاش��ات و ناآرامی ها در ای��ران حمایت کرد و از 
ایران خواس��ت به آنچه آن را »خواسته های قانونی معترضان« 
خوان��ده، احترام بگذارد.»اولریک دمر« س��خنگوی دفتر آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان مدعی شد: »وقتی که مردم نگرانیهای 
اقتصادی و سیاسی خود را مطالبه می کنند، مانند آنچه که در 
ح��ال حاضر در ایران اتفاق می افتد، این حق قانونی، محفوظ 
اسن و مورد احترام ماست. وی اضافه کرد، حکومت ایران باید 
با تمایل به گفت وگو به اعتراضات کنونی در ایران پاسخ دهد. 
این در حالی اس��ت که کاخ س��فید با انتشار بیانیه  ای مداخله 
جویانه از اغتشاش��ات و آش��وب طلبیها در ایران حمایت کرد.
ب��ه دنبال اظهارات مداخله جویانه مای��ک پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا درباره اغتشاشات و آشوبهای چند روز گذشته در ایران، 

کاخ سفید نیز طی بیانیه ای این مواضع را تکرار کرد.

کاخ سفید در بیانیه کوتاه خود آورده است: »ایاالت متحده از 
مردم و اعتراضات مس��المت جویانه آنها علیه حکومت حمایت 
می کند. ما اس��تفاده از نیروی کش��نده و محدودیتهای شدید 
علیه اعتراضات را محکوم می کنیم.« این بیانیه در ادامه مدعی 
ش��ده اس��ت، »ایران به طور  متعصبانه در ح��ال ادامه برنامه 
هس��ته ای و برنامه موشکی خود اس��ت و از تروریسم حمایت 
میکند و یک ملت پرافتخار را تبدیل به حکایت هشداردهنده  
دیگری کرده که وقتی طبقه حاکم مردم خود را رها می کند و 

به دنبال ثروت و قدرت شخصی می رود رخ می دهد.«
در ای��ن می��ان به فاصله ی��ک هفته از گفت و گوی پیش��ین، 
روس��ای جمهوری آمریکا و فرانسه ساعاتی پیش بار دیگر در 
یک تماس تلفنی درباره موضوع های مختلف از جمله موضوع 
ایران با یکدیگر گفت و گو کردند.»جود دیر« دبیر مطبوعاتی 
کاخ س��فید این خبر را س��اعتی پی��ش در صفحه توئیتر خود 
اع��الم کرد.به گفته او، »دونالد ترامپ« و »امانوئل مکرون« در 
ای��ن گفت و گو درباره موضوع ایران، س��وریه و ناتو با یکدیگر 

گفت و گو کرده اند.

گفت و گوی پیش��ین دو رئیس جمه��وری درباره این موضوع 
ها در هفته گذش��ته بوده اس��ت که مکرون دوشنبه ۲۰ آبان 
در توئیت��ر خود نوش��ت: تماس تلفنی بس��یار عال��ی با رئیس 
جمهوری آمریکا در خصوص ایران، س��وریه و س��ازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی، ناتو، داشته اس��ت.جود دیر در توئیتر خود 
نوش��ته اس��ت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با 
»امانوئ��ل مکرون« رئیس جمهوری فرانس��ه به صورت تلفنی 
گف��ت و گو کرد. او اف��زود: دو رهبر در مورد اقدام های بعدی 
در موضوع ایران و س��وریه و همچنین آین��ده ناتو گفت و گو 
کردند. لن��دن نیز در مواضعی علیه ایران ب��ه دخالت در امور 
ایران پرداخته و شبکه بی بی سی برنامه های اصلی خود را به 
بحران سازی در ایران اختصاص داده و نقش رسانه ای انگلیس 

علیه ایران را ایفا می کند. 
در ای��ن میان یک مقام وزارت خارجه آمریکا از اغتشاش��گران 
خواست فیلم های گرفته شده از ناآرامی های اخیر را به حساب 
توییتری وی ارس��ال کنند. »لن کودوروس��کی« مشاور ارشد 
امور عمومی وزارت خارجه آمریکا در دخالتی آش��کار در امور 

داخلی ایران، از آشوبگران خواست فیلم هایی را از ناآرامی های 
اخیر در ایران برای وی ارسال کنند. 

کودوروسکی که عضو »گروه اقدام ایران« وزارت خارجه آمریکا 
نیز هس��ت، در صفحه توییترش نوشته است: »اگر ویدئوهای 
موثق��ی از اعتراضات ایران دارید، آن ها را اینجا منتش��ر کنید. 

بگذارید صدای مردم ایران شنیده شود.«
مش��اور ارش��د امور عمومی وزارت خارجه آمریکا در حس��اب 
توییتری خود تصاویری از حمله اغتشاشگران به اموال عمومی 
را نیز منتش��ر ساخته است.در دو روز اخیر مقام های آمریکایی 
بیانیه ه��ای متعددی در حمایت از آش��وب و ناآرامی در ایران 
منتش��ر کرده اند.»مایک پامپئو« وزیر ام��ور خارجه آمریکا روز 
ش��نبه در توییتی مدعی حمایت واشنگتن از مردم ایران شد. 
وی در ای��ن توییت نوش��ت ک��ه آمریکا صدای م��ردم ایران را 
ش��نیده و از آنها حمایت می کند. پامپئ��و در حالی این پیام را 
منتشر می کند که دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
تحریم های گس��ترده ای علیه مردم ایران وضع کرده و حتی از 
افول وضعیت اقتصادی مردم ایران ابراز خرسندی کرده است.

در این میان بسیاری بر این امر تاکید دارند که  موضوع برای 
آنها مهم نیست، موضوع ممکن است اعتراض محلی به عملکرد 
یک بخش��دار باش��د و یا بیماری در یک روستا و هر جایی که 
بشود حتما آمریکایی ها، اروپایی ها و انگلیسی ها از آن استفاده 

می کنند و محدودیتی هم در این زمینه نمی بینند.
آمریکایی ها دش��من جدی نظام جمهوری اسالمی از گذشته 
تا به امروز هس��تند و این دشمنی  ادامه دارد و دشمن طبیعتا 
دشمنی کرده و س��عی می کند از هر فرصتی برای لطمه زدن 
به کش��ور ما استفاده کند و  باید هوشیاری، مراقبت و دفاع ما 
در برابر این نوع از تهاجم ها جدی تر ش��ود. خارجی ها مشخصا 
انگلیس��ی ها، آمریکایی ه��ا و حتی رس��انه هایی که مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم ب��ا صهیونیس��ت ها کار می کنن��د و خیلی از 
ش��بکه های فارسی زبان خارج از کش��ور در تشویق اعتراضات 
خش��ن و در تالش برای گس��ترش این اعتراضات نقش جدی 
داشتند و نمی توان این دخالت را انکار کرد و خود این شبکه ها 
و رسانه ها نیز انکار نمی کنند حتی رسانه وابسته به سعودی ها 
یعنی ایران اینترنش��نال. این احتمال هم ممکن اس��ت وجود 
داشته باش��د که عوامل امنیتی و اطالعاتی خارجی در داخل 
ایران سعی کنند عده ای را برای به خشونت کشیدن اعتراضات 
هماهنگ کنند و بعید نیس��ت که از س��رویس های بیگانه هم 
حضور داشته باش��ند برای اینکه هر زمان فرصت پیش آمد با 
تحریک بخش های مستعد جامعه آنها را به سمت خشونت در 

اعتراضات هدایت کرده و بهره خود را ببرند.

پیوستن پاریس و برلین به میز اختشاش گر لندن- واشنگتن 
مداخله غرب در امور داخلی ایران ابعاد تازه ای گرفت


