
رعنا گیت!
انتشــار فایل صوتی یکی از خبرنگاران بی بی ســی 
فارســی به موضوعی برای جنجال میان شبکه های 
فارســی زبان خارج از ایران بدل شده و حاال جنگی 
رســانه ای میان خبرنگاران رسانه های فارسی زبان 

شکل گرفته است.
به گزارش ایســنا، هفته گذشته یک فایل صوتی از 
»رعنا رحیم پور« خبرنگار شبکه خبری »بی بی سی 
فارسی« منتشر شده که در گفت وگو با مادر خود از 
اهداف شبکه »ایران اینترنشنال« در اعتراضات اخیر 
ایران ســخن می گفت. رحیم پــور در این گفت وگو 
مدعی شد: »خبر نگران کننده ای که من شنیدم این 
است که روسای اینترنشنال دستور داده اند که فقط 
با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنند.« او وقتی 
با ســوال مادرش که گفت »آخه حزبی نداریم که! 
کدام حزب«، مواجه شــد،  عنــوان کرد: »نه دیگه 
احزاب کرد، لر، عرب و... االن باید بفهمید نکته من 
چیســت. این جای نگرانی دارد. کشورهای منطقه 
ایران دموکراتیک نمی خواهند. اگر ایران دموکراتیک 
شود و جنبش زنان راه بیفتد و حقوقشان را بگیرند، 
اولین جایی که وحشــت می کند عربســتان است. 
این ها که به دنبال آینده ایران نیســتند. علنا شروع 
می کنند به طبل جدایی طلبی زدن. این ها یک ایران 
تکه پاره تضعیف شده می خواهند و دارند این طبل 

را می کوبند.«
انتشــار ایــن صحبت هــای خصوصــی خبرنگار 
»بی بی ســی فارسی« باعث شد تا وی نسبت به آن 
واکنش نشــان دهد و در یک استوری اینستاگرامی 
نوشــت: »در ســاعات گذشته بخشــی از مکالمه 
خصوصی من و مادرم منتشــر شده. تنها احتمالی 
که به ذهن من می رســه اینه که صدای ویدئوچت، 
از طریق شــنود خونه موبایل پدر و مادرم در تهران 
یا خونه و موبایل من در لندن ضبط شــده. طبیعیه 
که من در گفتگوی خصوصی با پدر و مادرم شــاید 
حرف هایی بزنم که هرگز علنی نمی زنم. حرف هایی 
که عوامل جمهوری اسالمی به طور گزینشی و برای 
اختالف افکنی و پیشبرد منافعشون منتشر می کنند. 
مــن به همه خبرنگاران فارســی زبانی که در خارج 
از ایران علیرغم فشارهای متعدد حکومت، در حال 
خبررسانی هستند احترام می گذارم. انتشار و بازنشر 
این فایل صوتی بر خالف خواست من و نقض حریم 
خصوصی من و والدینمه.« در این میان فایل صوتی 
دیگری هم از او منتشــر شد که در آن اظهار کرد: 
»واقعا خشونتی که از یه سری از این جوون ها دیدم 
در این یکی دو روز گذشته ترسناکه. من اصال حتی 
یه شبش پنیک شدم. می ره به سمت جنگ داخلی 

اگه همینطوری ادامه پیدا کنه.«
رحیم پور در واکنش بــه این فایل ها در یک ویدئو 
که از خود منتشر کرد مدعی شد: »فایلی که سپاه 
منتشر کرده از چندین تماس مختلفه و کال حرف ها 
و جمله های من رو پس و پیش کردند و یه جوری 
ادیــت کردند که عمال به نتیجه ای که خودشــون 
می خوان برســن. اما این حرف ها نظرات حرفه ای 
من نیســت. حرف های بین یک مادر و دختره که 

راجع به هزار تا چیز با هم حرف می زنند.«
از سوی دیگر شبکه »ایران اینترنشنال« که از سوی 
این خبرنگار »بی بی ســی فارســی« به تالش برای 
تجزیه طلبی متهم شــده در گزارشی وی را »وکیل 
مدافع شــیطان« نامید و مدعی شــد که اظهارات 
رحیم پور کذب و هدف »ایران اینترنشــنال« عدم 
سانسور هر تفکری در چارچوب های حرفه ای است. 
گزارشگر این شــبکه خبری همچنین در گزارش 
خود عنوان کرد: »مردم کردســتان، سیســتان و 
بلوچستان و خوزســتان به عنوان شهروندان ایران 
هم می توانند در این رســانه حرف بزنند. همچنان 
که بی بی ســی فارســی به تریبــون اصالح طلبان 

جمهوری اسالمی شهرت پیدا کرده.«
از ســوی دیگر »شــلر حقانی فر« خبرنگار »ایران 
اینترنشــنال« در رشــته توییتی با حملــه به رعنا 
رحیم پور مدعی شد که کلیدواژه های استفاده شده 
در فایل صوتی رحیم پور همان ســخنان مسئوالن 
جمهوری اســالمی است و از وی خواست به خاطر 

این اظهارات، عذرخواهی کند.
در ایــن میان بســیاری از فعاالن در شــبکه های 
اجتماعــی از جمله توییتر با حملــه به رحیم پور، 
انتشــار اظهارات او را در شــرایط فعلــی ایران در 
راســتای اهداف جمهوری اسالمی دانستند و فشار 

برای اخراج او از بی بی سی را آغاز کردند.
موضوع تالش برای سمت و سو دادن به اعتراضات 
مردمی در ایران و به آشوب کشیدن اعتراضات که 
رحیم پور به آن اشــاره کرده و حمایت عربســتان 
سعودی از شــبکه »ایران اینترنشنال« در راستای 
همان جنگ ترکیبی مورد اشاره برخی از مسئوالن 
جمهوری اسالمی اســت که »رسانه« یکی از ابزار 
اصلی آن به حســاب می آید. شاید به همین دلیل 
باشــد که اســماعیل خطیب وزیــر اطالعات در 
گفت وگوی اخیر خود شــبکه »ایران اینترنشنال« 
را یک شبکه تروریستی خواند که همکاری با آن و 

حمایت از آن تبعاتی به همراه خواهد داشت.
به هر حال دعوای خبرنگاران »بی بی سی فارسی« 
و »ایــران اینترنشــنال« باال گرفته تــا جایی که 
رحیم پور امروز )شــنبه ۲۱ آبان( در یک استوری 
با تاکیــد بر اینکه بعد از ۱۵ ســال کار خبری در 
تبعید، ایران را در خود کشته است، نوشت: »اینجا 
من نقطه پایان گذاشتم بر ایران... شما نه به دنبال 
حقیقت، بلکه دنباله روی ســپاه و رسانه های لندنی 

از جنس سپاهید.«
حال باید منتظر ماند و دید در این آشفته بازار این 
روزهای اخبار، آیا از این دست افشاگری ها در میان 
خبرنگاران و رســانه های فارسی زبان خارج از ایران 
باز هم ابعاد جدیدی خواهد یافت و رعنا رحیم پور 
دیگری قربانی دعوای رسانه ای خواهد شد یا خیر.

درنگ گزارش

معــاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر 
اظهار داشــت که به نیویورک سفر کرده است تا "روایتی 
صحیح از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران و 
اغتشاشــات اخیر و نقش مخرب برخی کشورها ارائه کنیم 
و اجازه ندهیم روایت غلط و عنادآمیز کشــورهای غربی و 

آمریکا، اذهان کشورها را منحرف کند."
به گزارش قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی که برای شرکت 
در نشست های کمیته سوم مجمع عمومی و رایزنی های دو 
و چندجانبه به نیویورک سفر کرده است، دیروز در گفت وگو 
با خبرنگاران رسانه های ایرانی در نیویورک گفت: متاسفانه 
امروزه حقوق بشــر بیش از هر زمان دیگری سیاسی شده 
است. ما شاهد هستیم کشورهایی که خودشان را پرچمدار 
دفاع از حقوق بشر تلقی می کنند، بطور مشخص آمریکا و 
برخی از کشورهای غربی، در حد گسترده ای ناقض حقوق 
بشــر در قلمرو خودشان یا در سایر کشورها هستند و این 
کشــورها به هیچ وجه از نظر مــا صالحیت پرچمداری در 

حوزه حقوق بشر را ندارند. 
وی بــا بیان این کــه » اخیرا به دنبال اغتشاشــاتی که در 
داخل جمهوری اســالمی ایران صورت گرفته اســت، این 
کشــورها مجددا ندای حمایت از حقوق بشــر مردم ایران 
ســرداده اند« افزود:  این مردم، همان مردمی هســتند که 
زندگی میلیون ها نفر از آنــان، در اثر تحریم های یکجانبه 
ایاالت متحده آمریکا تحت تاثیر جدی قرار گرفته اســت. 
همان تحریم هایی که کشورهای اروپایی اگر واضعان آن ها 
نبوده اند، اما همواره این تحریم ها را اجرا کرده اند. هزاران 
نفر از مــردم بیگناه ما در جریان بیمــاری کرونا به دلیل 
نرسیدن واکسن و دارو در اوایل این بیماری همه گیر جان 
خود را  به دلیل تحریم های یکجانبه غیرقانونی و ظالمانه 
و عدم انتقال پول از طریق کانال های مالی از دست دادند.
وی افزود: ما ۱۷ هزار قربانی ترور توســط همان تروریست 
هایــی که اکنون در کشــورهای اروپایی و آمریکا ســاکن 
هســتند و در بهشــت امن غرب زندگی می کنند، داریم. 
چگونــه این کشــورهای اروپایی و آمریــکا دم از حمایت 
از حقوق بشــر مردم ایران می زنند؟ اگر دلشــان به حال 
حقوق بشــر مردم ایران سوخته است، تحریم ها را بردارند 
و تروریســت ها را به پای میز محاکمه بکشــانند و آنها را 

پاسخگو و از کشورهای خود اخراج کنند!
وی با طرح این ســوال که این اقدام اکنون چه مشکلی از 
مردم ایران را حل مــی کند؟، خطاب به آمریکا گفت: اگر 
در اظهاراتتان در حمایت از حقوق بشر صادق هستید، که 

البته نیستید، تحریم ها را بردارید.
غریب آبادی درباره هدف سفرش به نیویورک اظهار داشت: 
ما در نیویورک هســتیم تا هم در نشست های کمیته سوم 
مجمع عمومی ســازمان ملل به دلیــل مباحث مرتبط با 
حقوق بشــر که این روزها در حال بحث و بررســی است، 
حضور داشته باشیم و همچنین، رایزنی هایی را با گروههای 
مختلفی از کشــورها و مقامات مسوول سازمان ملل داشته 
باشیم تا روایتی صحیح از وضعیت حقوق بشر در جمهوری 
اســالمی ایران و اغتشاشــات اخیر و نقش مخرب برخی 
کشورها به این کشورها و مقامات ارائه کنیم و اجازه ندهیم 
که روایت غلط و عنادآمیز کشورهای غربی و آمریکا، اذهان 
کشورها را منحرف کند. این، کاری اساسی و اصولی است. 
وی ادامه داد:  تاکنون جلســات مختلفی را داشــته ایم. با 
گروه کشــورهای عدم تعهد و  با گروه کشورهای دوستان 
حمایت از منشور ســازمان ملل متحد، دیدارهای جمعی 
داشــتیم. وی افزود: با گروه کشــورهای دوستان حمایت 
از منشــور سازمان ملل که متشــکل از ۱۹ کشوری است 

که مواضع اصولی در حوزه ســازمان هــای بین المللی و 
در مخالفت با سیاســی کردن حقوق بشــر و مداخله های 
خارجی و همچنین اقدامات قهری یا تحریم های یکجانبه 
دارند، دیدار بســیار خوبی داشــتم. وی افزود: با برخی از 
سفرا و نمایندگان دائم کشورها نیز بصورت دوجانبه دیدار 
داشــتم و از آنچه در هفته های اخیر در جمهوری اسالمی 
ایران واقع شده، روایتی واقعی و صحیح را عرضه کردیم و 
نسبت به مخاطرات سیاسی کردن سازوکارهای بین المللی 

و سوءاستفاده از آنها هشدار دادیم.
غریب آبــادی با بیــان این کــه »اکنون آمریــکا و برخی 
کشــورهای اروپایی و همدســتان و همپیمانان آنان مانند 
ســازوکارهای حقوق بشری، از آنچه در ایران می گذرد، به 
عنوان تجمعات مســالمت آمیز نام می برند.« تصریح کرد: 
تجمعات مســالمت آمیز طبق مفاد معاهدات بین المللی 
حقوق بشــری، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی – 
سیاسی، یکســری معیارهایی دارد  که بعنوان مثال نباید 
نفرت پراکنی، تشویق به خشــونت باشد و نباید سالح در 
آن حمل شود، نباید مغایر با نظم و امنیت عمومی و اخالق 

حاکم بر جامعه باشد.
دبیر ستاد حقوق بشــر اظهار داشت: ما در تجمعات هفته 
هــای اخیر، دیدیم کــه تمام این معیارهــای بین المللی 
نیز  زیر پا گذاشــته اســت. حاال قوانین جمهوری اسالمی 
ایران را هــم کنار بگذاریــم، معیارهای بیــن المللی نیز 
رعایت نشــده اســت. چطور اســم این را تجمع مسالمت 
آمیز می گذارند؟ برای کشــورهای مختلــف این موضوع 
را تشــریح کردیم. تاکنون بیش از هزار و دویست اماکن، 
خودرو و موتور ســیکلت شــامل خودروها و وسایل نقلیه 
عمومی و امدادی مثل آمبوالنس توســط اغتشاشگران به 
آتش کشــیده و تخریب شــده اند.  بیش از چند هزار نفر 
از عوامل مجری قانون تاکنون توسط اغتشاشگران مجروح 
شــده اند. این به دلیل قدرت اغتشاشگران نیست، بلکه به 
دلیل خویشــتنداری نیروهای تامین امنیت اســت که در 
واقع تصمیم گرفته شــد حسب دســتوری که به آنها داده 
شده است، سالح گرم در تجمعات حمل نکنند. دبیر ستاد 
حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران ســپس این سوال را 
مطرح کرد که این را ما بایــد چگونه تعبیر کنیم؟ بعنوان 

تجمع مسالمت آمیز؟
وی ادامــه داد: تاکنون بیــش از ۴۰ نفر از نیروهای حافظ 
امنیت مردم توسط اغتشاشگران شهید شده اند و همچنین 
موج ورود گروههای تروریستی را داشتیم. در همین رابطه، 

بر اســاس بررسی هایی که در رابطه برخی افراد حاضر در 
اغتشاشــات که جان خود را از دست داده اند، انجام شده، 
نیز محرز شــده اســت که این افراد توســط اغتشاشگران 

کشته شده اند. 
وی در بخــش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد: تاکنون 
بیــش از ۵۰ نفر از افراد وابســته به گروهک تروریســتی 
منافقین دســتگیر شــده اند.  همچنین بیــش از ۸۰ نفر 
افرادی که وابســته به گروهک های مختلف تروریســتی 
کُردی هســتند و نیز بیش از ۵ نفر از افراد وابسته داعش 
دســتگیر شده اند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه ادامه 
داد: بیش از هزاران قبضه انواع ســالح گــرم و مهمات از 
این اغتشاشگران به دست آمده است. کجای این تجمعات 

مسالمت آمیز است؟
این مقام ارشد قوه قضاییه ایران درباره ابعاد رفتار مسووالنه 
جمهوری اســالمی ایران اظهار داشــت: از جمله، کمیته 
تحقیقی در چارچوب وزارت کشــور تشــکیل شده و این 
کمیته ماموریت دارد تمامی آسیب های فیزیکی و آسیب 
به اموال خصوصی و عمومی را بررســی کند و راهکارهایی 
را برای جبران خسارات پیشنهاد دهد. اینگونه نیست حاال 
که این اتفاقات توسط اغتشاشگران و گروه های تروریستی 
با حمایت برخی از کشورهای غربی و آمریکا روی داده، از 

کنار آسیب ها بگذریم. 
دبیر ســتاد حقوق بشــر ایران همچنین گفت: در مرحله 
قضایی نیز نظام قضایی ما برابر قانون، برخورد بسیار عادالنه 
ای خواهد داشت. غریب آبادی افزود: اینکه در رسانه ها یا 
برخی گروهها و افراد که غیرمرتبط با نظام قضایی هستند، 
در مورد چگونگی برخورد با دستگیرشدگان یا اتهامات آنها 
صحبــت می کنند، نظام قضایی بــه این اظهارات توجهی 
ندارد. مالک نظام قضایی، در واقع آن اتهاماتی نیســت که 
در رســانه ها مطرح می شــود، بلکه  مالک نظام قضایی، 
قانون و مستندات است. از همین رو، بیش از ۹۰ درصد از 
بازداشت شدگان در همان دو سه روز اول به طرق مختلف 

و با صدور قرارهای تامین آزاد شدند.
وی برخــی اظهارات رســانه ای مبنی بر تحت بازداشــت 
بــودن ۱۴ هزار نفر در ایران در جریان اغتشاشــات را  رد 
کــرد و گفت: ما کامــال این رقم را رد مــی کنیم. چنین 
چیزی اصال صحیح نیست. تعدادی که اکنون در بازداشت 
هســتند، برای برخی از آنها کیفرخواست صادر شده است 
و برای بقیه که در مرحله تکمیل تحقیقات هســتند، برابر 
مستندات و قانون برخورد خواهد شد. حق آنها است که از 

تمامی موازین و تسهیالت قانونی برخوردار باشند.
غریب آبادی اظهار داشــت: نکته دیگــری که برای هیات 
ها و کشــورهای مختلف مطرح کردم، درباره نقش فضای 
مجازی است. فضای مجازی نقش بســیار مخربی را ایفاء 
کرده است. ما فضای مجازی را یک شخصیت مستقل نمی 
بینیم. فضای مجــازی را تابعی از قدرت ها و برخی از این 
کشــورها که از این آشــوب ها در جمهوری اسالمی ایران 
حمایت کردند، می دانیم. مشــخصا اینســتاگرام و توییتر 
مد نظرم هست. اینســتاگرام در هفت هفته اخیر میلیونها 
پســت و هزاران صفحه باز کرده است. دستگاههای ذیربط 
در جمهوری اسالمی ایران، تمام مستندات این موضوع را 
مبنی بر ترویج خشــونت، تبلیغ فروش سالح گرم، تشویق 
مردم به ریختــن در خیابان ها و تخریــب اموال عمومی 
و خصوصی جمــع آوری کرده اند. نهادهای مســوول در 
جمهوری اســالمی ایران با شرکت متا که مالک واتس آپ 
و اینســتاگرام اســت، مکاتبه کردند که این صفحات باید 
بسته شوند، چرا که اینها حتی مغایر نظامنامه اینستاگرام 
هستند. آنها هیچ کاری نکردند و هیچکدام از این صفحات 

را نبستند. 
وی یادآور شــد: این اقدام اینستاگرام در حالی صورت می 
گیرد که ما فراموش نمی کنیم بعــد از ترور ناجوانمردانه 
شــهید عزیز حاج قاسم سلیمانی تا هم اکنون، نزدیک سه 
ســال، میلیون ها پســت و صفحه را که فقط اسم شهید 
حاج قاســم بود، حذف کردند. اینستاگرام به چه بهانه ای 
این صفحات و پســت ها حذف کــرد؟ اعالم کرد که برای 
جلوگیری از خشــونت، ما این اسم و صفحات را حذف می 
کنیم. اکنون این میلیونها پســت و هزاران صفحه که عین 
خشــونت و ترویج آن اســت، چرا آنها را نمی بندند؟ برای 
این که یک برنامه حمایت از اغتشاشگران دارند و البته در 
همدستی با برخی کشورها این اقدامات را انجام می دهند.
دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری اســالمی ایران درباره 
عملکرد توییتــر در ناآرامی های اخیر نیــز گفت: عملکرد 
توییتر در اغتشاشــات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. 
بطور میانگین، توییتر ماهانه چهار هزار حساب فارسی باز 
می کند. در همین یک ماه گذشــته که ما با اغتشاشــات 
مواجه هســتیم، توییتر بیش از ۵۰ هزار حساب ساختگی 
به دستور آمریکا باز کرده است. این ۵۰ هزار حساب دست 
۵۰ هزار فرد واقعی نیســت، دست چندین فرد یا بصورت 
رباتیک اســت که جنگ تبلیغاتی و روانی علیه جمهوری 

اسالمی ایران راه بیندازند.
غریب آبادی همچنین یادآور شد: من این تناقض عملکرد 
درباره عملیات ترویســتی در شــیراز را برای هیات های 
مختلــف و گروه هایی از کشــورها بیان کــردم. در همان 
حال که برخی کشــورهای غربی و آمریکا و سازوکارهای 
حقوق بشری بیانیه های مختلفی در مورد این اغتشاشات 
و حمایت از آن صادر کردند، اما متاســفانه در مورد حادثه 

تروریستی شیراز، سکوت اختیار کردند. 
معاون امور بین الملل قــوه قضاییه افزود: حتی یک کلمه 
در محکومیت حادثه تروریستی شیراز، به جز دو سه کشور 
اروپایی، نگفتند و قاطبه آنها و تمام ســازوکارهای حقوق 

بشری سکوت اختیار کردند. 
دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد: 
جهان باید اینها را بداند و ما باید این تناقضات و اســتفاده 
سیاســی و ابزاری از حقوق بشــر را به اطالع کشــورهای 
مختلف برســانیم. حاال اینکه چه تصمیمی می گیرند، حق 
حاکمیتی خودشان است، اما حق دارند و ما مسوول هستیم 

و وظیفه داریم واقعیت ها را به اطالع آنها برسانیم.
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دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نیویورک: 

 اجازه نمی دهیم روایت غلط غرب و آمریکا 
اذهان کشورها را منحرف کند

دیدار مسیح علی نژاد و رئیس جمهور فرانسه با استقبال و تالش رسانه های معاند 
برای القای این موضوع مواجه شــد که دیدار آنها به دعوت مســتقیم کاخ الیزه 
صورت گرفته اســت اما به نظر می رســد که گروه های معانــد و تجزیه طلب در 

برگزاری آن نقش داشته اند.
به گزارش ایســنا، امانوئل مکــرون، رئیس جمهور فرانســه روز جمعه در ادامه 
مداخله آشــکار مقامات غربــی و اروپایی در امور داخلی ایــران و با هدف تاثیر 
بر روند ناآرامی های اخیر در کشــور با مســیح علی نژاد، چهره معاند مستقر در 
نیویورک و چند زن ایرانی به اصطالح فعال حقوق بشــر در کاخ الیزه دیدار کرد 

که با استقبال رسانه های بیگانه و معاند روبرو شد.
بر اســاس گزارش نشریه لوموند، کاخ ریاســت جمهوری فرانسه )الیزه( پس از 
برگــزاری این دیدار که همزمــان با " مجمع صلح پاریس" برگزار شــد، اعالم 
کرد که مکرون با گروهی از فعاالن زن ایرانی که در خارج از این کشــور فعالیت 
می کنند دیدار داشــته اســت که در آن عالوه بر مســیح علینژاد، الدن برومند 

موســس بنیاد عبدالرحمن برومند مستقر در واشنگتن، شیما بابایی و همچنین 
رویا مجیدی که ادعا می شــود مادرش در جریان ناآرامی های اخیر ایران کشته 

شده است، حضور داشته اند.
بنیــاد عبدالرحمن برومند یک موسســه به ظاهر حقوق بشــری اســت که از 
ســوی ســازمان های آمریکایی که علیه ایران فعالیت می کنند، حمایت می شود. 
بنیاد نِد )وقف ملی برای دموکراســی( به طور ســاالنه بودجــه ای را در اختیار 
 بنیــاد عبدالرحمن برومنــد برای اقدامات به اصطالح حقوق بشــری علیه ایران 

قرار می دهد.

اخبار و تصاویر مربوط به برگزاری این دیدار در حالی به ســرعت در رســانه های 
بیگانه فارسی زبان منتشر شــد که برخی از آنها تالش کردند این طور القا کنند 
که نشســت آنها به دعوت مســتقیم کاخ الیزه صورت گرفته است اما به اذعان 
چهره های فرانســوی که با مســیح علینژاد دیداری جداگانه داشته اند، گروه های 
معاند و تجزیه طلبی همچون "عدالت برای کردســتان" در برگزاری این نشست 

دست داشته اند.
کارولین فورست نویســنده و فیلم ساز شناخته شده فرانسوی با انتشار یک پیام 
در حســاب کاربری خود در توئیتر از دیدار روز جمعه خود با مســیح علینژاد و 
همراهان او در پاریس خبر داد و نوشت که این نشست با تالش گروه عدالت برای 

کردستان برگزار شده است.
علینژاد نیز این توئیت را در صفحه توئیتر خود باز نشــر داده اســت که به منزله 
تائید نقش عدالت برای کردســتان در برگزاری دیدار رئیس جمهور فرانسه با این 

گروه است.

 پشت پرده دیدار مسیح علی نژاد
 و رئیس جمهور فرانسه

اوالف شــولتز صدراعظم آلمان ضمــن تکرار حمایت از 
اغتشاشات، تشدید فشارها علیه ایران را خواستار شد.

به گزارش فــارس، در حالی که اقدامــات ضد ایرانی و 
مداخله جویانه کشــورهای غربی ادامه دارد، صدراعظم 

آلمان خواستار تشدید فشار بر ایران شده است.
با گذشــت دو روز بعــد از رایزنی تلفنی اوالف شــولتز 
صدراعظــم آلمــان با بنیامیــن نتانیاهو بــرای تبریک 
پیروزی به او در انتخابات رژیم صهیونیســتی، این مقام 
 ارشد آلمان دیروز )شنبه( علیه ایران موضعگیری تندی 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که هفته گذشته 
وزارت خارجه آلمان از تدارک اتحادیه اروپا برای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران به بهانه اغتشاشــات خبر 
داده بــود، صدراعظم آلمان اعالم کرد کــه او از اعمال 

تحریم های جدید علیه ایران حمایت می کند.

اوالف شــولتز صدراعظم آلمان در صفحه توییتری خود 
یک ویدئو منتشــر و در آن بــار دیگر مواضع ضد ایرانی 
و مداخله جویانه مقام های این کشور و دیگر کشورهای 

غربی را تکرار کرده است.
وی در بخشــی از اظهارات خــود در این فایل ویدئویی 
بار دیگــر از اغتشاشــگران حمایت کــرد و گفت: »ما 
می خواهیم به تشــدید فشار بر ســپاه پاسداران انقالب 

)اسالمی( و رهبری سیاسی )ایران( ادامه دهیم«.
صدراعظم آلمان اغتشاشــات را »مبارزه شجاعانه برای 
آزادی و عدالت بیشتر« توصیف کرد و مدعی »خشونت 
وحشــیانه« در ایران شــد و افــزود: »تحریم ها یکی از 

راه های تشدید فشار بر رژیم است«.
اوالف شــولتز در حالــی این اظهــارات را مطرح کرده 
که مقام هــای آلمانی از آغاز اغتشاشــات در حال بیان 

اظهارات مداخله جویانه و ضد ایرانی هستند.

صدراعظم آلمان تشدید فشار بر ایران را خواستار شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به رایزنی های 
امیرعبداللهیــان در هفته ای که گذشــت، عنوان کرد: 
دیپلماسی فعال و پویا در پیگیری منافع ملی در عرصه 

دوجانبه و بین المللی تداوم دارد.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجــه دیروز در 
توئیتر با اشاره به رایزنی های تلفنی هفته گذشته حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با تعدادی از همتایان و از 
جمله دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت: پایان هفته پرکار 
وزیر امور خارجه کشــورمان؛ گفت وگوهای تلفنی دکتر 
امیرعبداللهیان با دبیرکل سازمان ملل متحد، وزرای امور 
خارجه ۴ کشور اروپایی ایتالیا، سوئد، بلغارستان، اسپانیا 
و وزیر خارجه عمان. وی افزود: دیپلماسی فعال و پویا در 
پیگیری منافع ملی در عرصه دوجانبه و بین المللی تداوم 
دارد. رئیس دســتگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
۱۸ آبان ماه با همتای عمانی تلفنی به گفت وگو پرداخت.

وزرای خارجه ایــران و عمان در ایــن گفت وگو آخرین 
وضعیــت مذاکرات رفــع تحریم ها را مورد بررســی قرار 
دادند. وزیر امــور خارجه همچنین در گفت وگوی تلفنی 
بــا »آنتونیو تایانی« همتای ایتالیایی سیاســت غیرقابل 
تغییر ایران را ضرورت حل و فصل سیاسی بحران اوکراین 
و پایــان دادن بــه جنگ خواند و گفــت: به تالش خود 
برای کمک به پیشــبرد فرآیند سیاســی ادامه می دهیم. 
امیرعبداللهیــان همچنین ۲۰ آبان مــاه در گفت وگوی 
تلفنی با »خوزه مانوئل آلبارز« همتای اســپانیایی ضمن 
انتقاد از مواضع غیرســازنده برخی کشورهای اروپایی در 
اغتشاشــات اخیر، گفت: برخی مقامات اروپایی به اهداف 
حزبــی بیش از منافع ملی کشورشــان توجه دارند. وزیر 
خارجه اسپانیا نیز در این تماس تلفنی خواستار کمک به 
آزادی دو شهروند اسپانیایی بازداشت شده در اغتشاشات 

اخیر در ایران شد.

کنعانی: دیپلماسی فعال در پیگیری منافع ملی تداوم دارد


