
رعنا رحیم پور به سرنوشت خاشچقی 
دچار می شود؟

لو رفتن یک فایل صوتی و افشــای پشــت صحنه 
تجزیه طلبانه ایران اینترنشنال توسط رعنا رحیم پور 
خبرنگار بی بی سی، احتمال برخورد حذفی حکومت 
آل ســعود به سرکردگی بن  ســلمان با این خبرنگار 

بی بی سی را افزایش داده است.
بــه گزارش تســنیم، دامنه اتفاقات افشــای فایل 
صوتی رعنا رحیم پور خبرنگار بی بی ســی فارســی 
بعــد از یک هفته همچنان ادامه دارد، در تازه ترین 
واکنش ها، شــبکه bbc بعد از چند روز ســکوت 
شب گذشته در بیانیه ای اعالم کرد آزار کارکنانش 
را از هرجایی که باشــد تحمــل نخواهد کرد. این 
بیانیه بعد از آن بود که اینترنشــنال در گزارشی به 
بی بی ســی و خبرنگار ان آن تاخت و آنها را تلویحاً 
عمال نظــام معرفی کرد و حتــی از لفظ آیت اهلل 

BBC استفاده کرد!
فایــل صوتــی مکالمه تلفنــی خانــم رحیم پور با 
مادرش افشــای برنامه شــبکه ایران اینترنشــنال 
برای تجزیه ایران و همچنین دستورکار این شبکه 
بــرای گفت وگو با رهبران احــزاب و گروهک های 
جدایی طلب بود، این مجری شــبکه بی بی سی روز 
گذشــته با انتشار متنی اعالم کرد ایران را در خود 
کشته است و صفحه اینســتاگرام و توئیتر خود را 

پاک کرد.
فایــل افشاشــده از رعنــا رحیم پور علیــه ایران 
اینترنشــنال ممکــن اســت وی را در معرض هر 
نــوع خطر احتمالی از ســوی حامیــان مالی این 
شــبکه سعودی قرار دهد و یادآور سرنوشت جمال 
خاشقچی است که در اکتبر 2018 در کنسولگری 
عربستان در اســتانبول ناپدید شد و مشخص شد 
به دستور بن  ســلمان با اره تکه تکه و در اسید حل 

شده است!
بعد از انتشــار خبر قتل خاشــقچی، سعید کمالی 
دهقان خبرنگار ایرانی شــاغل در روزنامه گاردین 
افشا کرد جمال خاشــقچی به وی گفته است که 
بن ســلمان از طریق مشــاوران نزدیکــش بودجه 
اینترنشــنال را تأمین کرده اســت. کمالی  دهقان 
پیش از قتل خاشــقچی در دو گزارش در گاردین 
نوشته بود؛ تأمین مالی تلویزیون ایران اینترنشنال 

از سوی دربار عربستان سعودی است.
بعد از این افشــاگری، وی در معرض تهدید جانی 
قرار گرفت، گاردین نوشــتن دربــاره ایران را برای 
وی ممنوع کرد و در هیچ شــبکه اجتماعی حضور 
ندارد و مدتی نیز در بیمارستان روانی بستری شد.

اتفاقــی که اکنون برای رعنــا رحیم پور رقم خورد 
این گزاره را در ذهن تقویت می کند که پشت پرده 
شــبکه اینترنشنال و دســتگاه اطالعاتی سعودی، 
بعــد از حذف وی از فضای مجازی، ممکن اســت 
او را حذف فیزیکی کنند. تجربه نشــان داده است 
این شــبکه با برخی افشــاگرانش صرفــاً معادله 
ســاطور و اّره را برقــرار می کند، لــذا از این برهه 
بــه بعد اگر اتفاقی از این دســت بــرای رحیم پور 
بیفتــد قاعدتاً پیدا کــردن متهم اصلــی اش کار 
چندان ســاده ای نخواهد بود، بن سلمان معروف به 
 بن ساطور، پشتیبان مالی سعودی ها، دل خوشی از 

افشاگری ها ندارد!

 توضیحات سفیر ایران در پرتغال 
در مورد یک گفت وگوی غیر رسمی

سفیر ایران در پرتغال در مورد محتوای گفت وگوی 
غیررســمی خود بــا رییس جمهور پرتغــال و نوع 
انعــکاس این گفت وگــو از طریق یــک خبرنگار 

پرتغالی توضیحاتی را منتشر کرد.
به گزارش ســفارت ایــران در لیســبون، مرتضی 
دامن پاک جامی، ســفیر ایران در لیسبون، در یک 
پاسخ توییتری، به خبرنگار خبرگزاری لوزا که تالش  
کرد تا یک گفت وگوی کوتاه دوستانه و غیر رسمی 
وی با رییس جمهور پرتغال آقای مارســلو د سوزا  
در جریان بازدیــد از غرفه ایران در بازارچه خیریه 
ســاالنه لیســبون را به صورت ناقص و یک طرفه 
خبری کند، پیشــنهاد کرد برای رعایت بی طرفی 
و امانتداری حرفه ای، پاسخ کوتاه سفیر ایران را هم 
منتشــر کند. وی نوشت: »برای اطالع لوزا، در این 
گفت وگوی ســریع و کوتاه به رئیس جمهور گفتم: 
معترضین فرزندان ایران هســتند و از آنها مراقبت 
خواهیم کرد. در قانون اساســی ما حق اعتراض به 
رسمیت شناخته شده، اما بین اعتراض و اغتشاش 

تفاوت وجود دارد«.

نتانیاهو: در خصوص مقابله با برنامه 
هسته ای ایران توافق نظر داریم

نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی در اظهاراتی 
گفت که مســئوالن این رژیم درخصوص مقابله با 

برنامه هسته ای ایران توافق نظر دارند.
بــه گزارش ایســنا، به نقــل از الجزیره، اســحاق 
هرتــزوگ، رئیــس رژیــم صهیونیســتی امــروز 
)یکشــنبه( بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود و 
نخســت وزیر پیشین این رژیم را به تشکیل دولت 
جدید مکلف کرد. نتانیاهــو در اظهاراتی گفت که 
بایــد با قاطعیت با اقدامــات خصمانه ایران مقابله 
کــرد. وی گفت که در رژیم صهیونیســتی اجماع 
نظر گســترده درخصوص ضرورت مقابله با برنامه 
هســته ای ایران وجود دارد. بنیامیــن نتانیاهو نیز 
گفت: ملت اسرائیل تصمیم سرنوشت سازی گرفت. 
من برای تشکیل دولتی تالش می کنم که نماینده 
اســرائیل باشد و به مردم خدمت کند و می خواهم 
نخست وزیر تمام اسرائیلی ها باشم. من برای تمام 
کشــورهای منطقه خیر و خوبی را آرزو می کنم. ما 
برای امضای توافق های صلح بیشتری با کشورهای 

عربی تالش خواهیم کرد.

اخبــــار گزارش

در ویژه برنامـه تحلیلـی شـبکه المیادیـن بـرای اتفاقـات 
اخیـر ایـران مطـرح شـد آیا عربسـتان که از طریق شـبکه 
 اینترنشـنال در حـال حمایـت از حقـوق زنـان)!( اسـت، 

جـرأت دارد یـک انتخابـات برگـزار کنـد؟
بـه گـزارش فـارس، شـبکه خبـری المیادیـن لبنـان در 
برنامـه دیگـری از ویژه برنامه پوشـش تحلیلی اغتشاشـات 
در ایـران، آن را توطئـه ای از جانـب آمریـکا علیـه ایـران 
برشـمرد کـه البته ایران توقع آن را داشـته و بـرای مقابله 
بـا آن هـم آمـاده بـوده اسـت.این شـبکه لبنانـی در ایـن 
برنامـه مطـرح کـرد که جنگـی ترکیبی در چند سـطح در 
جریـان اسـت و آنچه امسـال در ایـران رخ داده، با اتفاقات 

سـال 1۳88 کامـال متفاوت اسـت.

توطئه های آمریکا، هر بار به یک شکل
المیادیـن در ایـن برنامه میزبـان علی رضا عباسـی نماینده 
کـرج در مجلـس شـورای اسـالمی ایـران بـود. المیادیـن با 
اشـاره بـه اینکه در روزهای اخیر اسـم کـرج در خبرها زیاد 
شـنیده شـد و یـک نیـروی بسـیج و یـک نیـروی انتظامی 
ایران به شـهادت رسـید، از واقعیت ماجرا پرسـید و عباسی 
گفـت، مـا از ابتـدای انقـالب بـا انـواع توطئه هـای امریـکا 
دسـت و پنجـه نـرم کرده ایم و هـر بار شـکل های مختلفی 
در چهاردهه گذشـته به خود گرفته اسـت. اردوگاه شـرق و 
غـرب از ابتـدای انقـالب تالش خـود را برای سـرنگونی این 
نظـام کرده انـد و تـا امـروز آمریـکا هـر تالشـی توانسـته به 
کار گرفتـه و امـروز شـاهد جنـگ نرم هسـتیم کـه نه فقط 
علیـه کـرج بلکـه علیـه کل کشـور در جریـان اسـت اما به 

هـر حـال ما نیـز تجـارب زیـادی اندوخته ایم.

توطئه سه ضلعی
در پاسـخ بـه ایـن سـخن مجـری المیادین که رسـانه های 
غربـی اتفاقات ایـران را چندیـن برابر بزرگنمایـی کرده اند،  
عباسـی گفـت، رسـانه ها طـوری وانمـود می کننـد کـه در 
طـول پنجـاه روز گذشـته همـه مـردم هـر روز در خیابـان 
بـوده و نیروهـای نظامـی در حـال کشـتن مـردم هسـتند 
در حالـی کـه واقعیـت اینطور نیسـت... آنچه مـا در کرج و 
دیگر شـهرهای کشـور شـاهدیم، البته امر جدیدی نیست. 
رسـانه های غربـی در حال بزرگنمایی و گمـراه کردن افکار 

عمومـی در خصـوص اتفاقـات ایران هسـتند. ایـن توطئه، 
توطئـه مثلـث عبـری، عربـی و غربـی و بـه رهبـری لندن 
و واشـنگتن اسـت کـه بـا پـول برخـی کشـورهای مرتجع 
همسـایه در حـال اجر و ایجاد اغتشـاش اسـت. چرا؟ چون 
ایـران در حـال تبدیـل شـدن بـه الگویـی برای کشـورها و 
مـردم منطقه اسـت. لذا تـالش می کننـد با ایجـاد ناآرامی 
مانـع پیشـرفت های علمـی و غیـره شـوند. المیادیـن در 
ایـن برنامـه گزارش کـرد که هنـوز بسـیاری از کاربران در 
فضـای مجـازی در ایران عربسـتان را هدف انتقـادات خود 
قـرار می دهنـد و می گوینـد، بیـش از صد نفر در عربسـتان 
سـعودی بـا حکـم قطع گردن با شمشـیر رو به رو شـده اند 
و صـدای کسـی در نیامـده اسـت. گنـاه آنان هـم حمایت 
از مـردم بحریـن بـوده اسـت. مضحک اسـت که عربسـتان 

سـعودی، از حامیـان حقوق زنان شـده اسـت.

 بسیاری از مشکالت می تواند
 با حل مشکالت معیشتی برطرف شود

سـطح  چنـد  در  ترکیبـی  جنگـی  از  المیادیـن  مجـری 
سـخن گفـت و عباسـی دربـاره تعامـل قـوا در ایـران بـا 

اسـالمی، مأموریت هـا  نظـام  ایـن توطئـه گفـت، مـا در 
تفکیـک شـده اسـت. قوه قضایـی و قـوه اجرایـی و مقننه 
هـر کـدام مسـئولیت خـود را دارنـد. دسـتگاه های امنیتی 
و اطالعاتـی هـم وظایـف خود را بـا دقت انجـام می دهند. 
رویکـرد نظـام در خصـوص ایـن موضوع، اینطور اسـت که 

همیشـه بـر تفاهـم و فضـای مثبـت تأکیـد کرده اسـت.
پیشـنهادات مـا حـول محـور اقتصـاد و امـور معیشـتی 
اسـت. مردم فشـار زیـادی را تحمـل می کننـد و تالش ما 
کاسـتن از این فشـار از طریـق حمایت از تولیـد و افزایش 
فرصت هـای شـغلی اسـت. اگـر سـطح رضایـت مـردم در 
سـطح معیشـتی افزایش یابد، بسـیاری از مشـکالت هم با 
رفـاه نسـبی مـردم کاهـش می یابـد. االن برخی کشـورها 
در حـال ضربـه زدن بـه امنیـت کشـور بـا هـدف مختلف 
کـردن رونـد اقتصـادی و معیشـتی مـردم هسـتند.  طبعا 
معترضـان فرزنـدان ایـن کشـور هسـتند امـا کسـانی کـه 
می کنـد.  فـرق  موضوعشـان  برده انـد،  بـه سـالح  دسـت 
مـردم کـرج هـم از اینکـه مقامـات، اغتشاشـات در کـرج 
را طـی چنـد روز مدیریـت و جمـع کردنـد و برخـی افراد 

دخیـل را بازداشـت کردنـد، راضی هسـتند.

 اغتشاشات امسال
 با اتفاقات سال ۱۳۸۸ متفاوت است

ایرانی هـا  از ایـن توطئـه شـاید  المیادیـن پرسـید، قبـل 
از ایـن حجـم طراحـی دشـمن اطالعـی نداشـتند، از ایـن 
تل آویـو.  و  پاریـس  واشـنگتن،  لنـدن،   دشـمنی  مقـدار 
بـا  داده،  رخ  گذشـته  مـاه  دو  در  آنچـه  گفـت،  عباسـی 
اتفاقـات گذشـته رخ داده اسـت. آنچـه در سـال 1۳88 رخ 
داد بـا اتفاقـات امسـال تفـاوت دارد. در آن سـال برخـی 
مـردم ابهـام داشـتند کـه انـدک انـدک فضا روشـن شـد. 
آن سـال آن اتفاقـات را امـام خامنه ای فتنـه خواندند چون 
فضـا غبارآلـود بـود امـا امسـال جنایت هـا از همـان ابتـدا 
بـرای همـه روشـن اسـت. امسـال با فـوت یک خانـم موج 
رسـانه ای درسـت کردنـد و دارنـد روی گمراه کـردن افکار 
عمومـی مـوج سـواری می کننـد. هـدف آنهـا همـدردی با 
زنـان یـا قومیت هـای ایـران یـا حتی حجـاب نیسـت. آنها 
هدفشـان برانـدازی نظـام جمهـوری اسـالمی ایران اسـت. 
برخـی نیـز تحـت تاثیـر جنـگ روانـی رسـانه ها، فریـب 
خورده انـد امـا بخـش اعظم مـردم، با حضـور میلیونی خود 
نشـان دادنـد کـه از طراحـی دشـمن کامـال آگاهـی دارند. 
مسـئوالن نبایـد با جنایتکارهـا و مجرمین مسـامحه کنند 
چـون آنـان امنیـت داخلـی کشـور را هـدف قـرار داده اند.

عربستان اگر جرأت دارد، یک انتخابات برگزار کند
عباسـی در پاسـخ سـوالی درباره حمایت عربستان سعودی 
از اغتشاشـات در ایـران بـه اسـم دفـاع از حقـوق زنـان از 
طرق شـبکه ایـران اینترنشـنال گفـت، به حکام عربسـتان 
دربـاره حـق  نداریـد  سـعودی می گویـم کـه شـما حـق 
زنـان صحبـت کنیـد. خیلی خنـده دار اسـت که عربسـتان 
سـعودی از حقـوق زنـان حـرف بزنـد. شـما نـگاه کنیـد ما 
یک نظام اسـالمی تشـکیل داده ایم و بیـش از 4۳ انتخابات 
برگـزار کرده ایـم. آیـا عربسـتان یـک بـار انتخابـات یـا یک 
همه پرسـی برگـزار کرده ؟ عربسـتان جـرأت برگـزاری یک 
انتخابـات دارد؟  آیـا زن در عربسـتان سـعودی از کمتریـن 
حقـوق خـود برخـوردار اسـت؟ مـا در غـرب می بینیـم که 
مـا را ناقـض حقـوق زنـان می داننـد امـا در عیـن حـال، 
عربسـتان سـعودی بـا ایـن وضـع را متحـد خـود می دانند. 

اینهـا اسـتانداردهای دوگانـه خیلی آشـکاری اسـت.
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توطئه سه  ضلعی با پول همسایه علیه ایران 

عربستان جرأت دارد یک انتخابات برگزار کند؟

رئیس جمهور خودشــیفته فرانســه در حالی این روزها خودش را مشــغول امور 
داخلی ایران کرده که نه از واقعیات ایران خبر دارد و نه حتی معنای دقیق کلمه 

انقالب را می داند!
به گزارش فارس، روز جمعه 20 آبان ماه خبر و عکسی منتشر شد از دیدار مسیح 
علی نــژاد معاند ضد ایرانی و چند نفر دیگر بــا »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 

فرانسه در حاشیه نشست مجمع صلح پاریس.
امانوئل ماکرون رئیس  جمهور فرانســه در سخنرانی خود در نشست مجمع صلح 
پاریس اغتشاشــات اخیر در ایــران را »انقالب« خواند و به دیدارش با مســیح 
علی نژاد اشــاره کرد و گفت: بر احترام و ســتایش خود برای انقالبی که رهبری 
می کنند، تأکید می کنم. علی نژاد هم در این باره در توئیتر نوشــت: در دیدار دو 
نفــره با مکرون رئیس جمهور فرانســه گفتم آنچه در ایــران دارد اتفاق می افتد 
انقالب است. فرانسه می تواند نخستین کشور باشد برای به رسمیت شناختن این 
انقالب. به جای جمهوری اســالمی با چهره های اپوزوسیون در آینده دیدار کنید 

و اتحادیه اروپا را برای پذیرش یک ایران سکوالر آماده کنید.
این دیدار بــا واکنش تند »ناصر کنعانی« ســخنگوی وزارت امور خارجه روبرو 
شــد. او صبح یکشــنبه 22 آبان ماه دیدار ماکرون رئیس جمهور فرانسه با یکی 
از چهره های معاند ضد ایرانی و همراهان وی را در حاشــیه مجمع صلح پاریس 
محکوم کرد و افزود: جای شــگفتی اســت که رئیس جمهور یک کشور مدعی 
آزادی با تنزل دادن ســطح خــود، با فرد منفور و بازیچــه ای دیدار می کند که 
طــی ماه های اخیر تــالش کرده به وضوح به نفرت پراکنی و اقدامات خشــونت 
بار و تروریســتی در جمهوری اســالمی ایران و نیز علیه اماکــن دیپلماتیک و 

دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور دامن بزند. 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین اظهارات نقل شده از ماکرون مبنی بر 
حمایت او از به اصطالح انقالبی که این افراد ســردمدار آن هستند را مایه تأسف 
و شــرم آور خواند و شدیدا به این اظهارات اعتراض کرد و افزود: بدین سبب این 
دیدار نقض فاحش مســئولیت های بین المللی فرانســه در مبارزه با تروریسم و 

خشونت طلبی است و به منزله ترویج این پدیده های شوم است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این گونه اقدامات ضد ایرانی بدون شک 
در حافظه مردم بزرگ ایران که شــناخت خوبی از رویکردهای گزینشــی و ضد 

حقوق بشری برخی رهبران اروپایی دارند، حک خواهد شد.

در همین خصوص نیز مطالبی منتشــر شد که تنظیم کننده این دیدار »سازمان 
عدالت برای کردها« اســت که مدیر آن »برنارد هنری لوی« اســت. »کارولین 
فورســت« کارگردان فرانسوی و از ستون نویسان نشریه شارلی ابدو بعد از دیدار 
علی نژاد در صفحه توئیترش این موضوع را افشا کرد. سازمان عدالت برای کردها 
از ســوی »برنارد هنری لوی« فرانسوی یهودی تاسیس و مدیریت می شود و بر 
احزاب تجزیه طلب کرد متمرکز اســت. او اخیرا نیــز با علی نژاد دیدار و بر لزوم 

اقدام اتحادیه اروپا علیه ایران تأکید کرده بود.
اینکه ترتیب دهنده این دیدار این ســازمان بــوده، با واکنش تعدادی از کاربران 
فارســی زبان مواجه شــد. آنچنان که همراهی این عنصر معلوم الحال با تجزیه 
طلبــان کرد مورد انتقاد قــرار گرفت. برخی هم این اقدام را یک شــوآف بیش 

ندانستند که ارزش پرداختن هم ندارد.
ماکرون در حالی این روزها خودش را مشــغول امور داخلی ایران کرده و با تنزل 
دادن ســطحش با افرادی معلوم الحال دیدار می کند که مشتشــان خیلی وقت 
اســت پیش مردم ایران باز شده اســت. او در حالی از اغتشاشات ایران به عنوان 
انقالب یاد می کند که مشخص است اصال معنی انقالب را هم نمی فهمد، و حتی 
در حد مطالعه »انقالب فرانســه« هم تاریخ را نخوانده اســت وگرنه طبعا بر هر 

آشوب رو به مرگی نام انقالب نمی نهاد.
مردم ایران طبعا فراموش نمی کنند که رئیس جمهور خودشیفته فرانسه در حالی 
سعی دارد به جســد مرده اغتشاشات تنفس مصنوعی دهد که کشورش سال ها 
مأمن گروهک تروریســتی منافقین بوده اســت؛ گروهکی که دستشان به خون  
مردم ایران آلوده اســت و نخست وزیر پیشین این کشور یعنی لوران فابیوس هم 
در پرونده ارســال خون های آلوده ارســالی به ایران دست داشته است. عالوه بر 
این، ایفای نقش پلیس بد توسط فرانسه در دوران مذاکرات منتهی به برجام نیز 
هنوز از یادها نرفته اســت. او پیش از این نیز اظهارات و اقدامات غیردیپلماتیک 
و مداخله جویانه بر زبان جاری کرده بود. رئیس جمهور فرانســه روز پنجشــنبه 

21 مهــر ماه هم در توئیتی مداخله جویانه از اغتشاشــات در ایران حمایت کرد 
که البته واکنش ایران را به همراه داشــت و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه یک روز بعد یعنی جمعه 22 مهر ماه این اظهارات را اتهام زنی سیاســی، 
مداخله جویانه و مشــوق خشــونت طلبان و قانون شکنان خواند و آن را محکوم 
کرد و گفت: جای تعجب است که رئیس جمهور و برخی مقامات دولت فرانسه در 
تحوالت اخیر ایران، اقدام نیروهای حافظ امنیت در برخورد با خشــونت طلبان و 
اغتشاشگران را محکوم کرده و دولت ایران را به پرهیز از خشونت و رعایت حقوق 
آشــوبگران فرامی خوانند، اما همزمان در واکنش به اعتصابات کارگری در بخش 
نفت و گاز و پاالیشــگاه های فرانسه، مقامات این کشور از جمله سخنگوی دولت، 
کارگــران را تهدید می کنند که در صورت پایان ندادن به اعتراضات و اعتصابات، 

با اِعمال زور به اعتصابات پایان می دهند! 
کنعانی تاکید کرد: این یک نفاق آشــکار اســت و یک بار دیگر ثابت می کند که 
حقوق بشر در قاموس بسیاری از دولت های مدعی در غرب، بازیچه و ابزاری برای 
دستیابی به اهداف سیاسی و مداخله جویی در امور دیگر کشورها بیش نیست.

البتــه مداخله جویی ها درباره اوضاع داخلی ایران تنها از ســوی ماکرون صورت 
نگرفت و »کاترین کولونا« وزیر خارجه فرانســه هم سه شنبه 12 مهر ماه خطاب 
به قانونگذاران فرانسوی در پارلمان این کشور و در حمایت از آشوبگران گفت که 
اتحادیه اروپا به دنبال مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر شماری از مقامات 
ایرانی اســت. قبل از آن هم بیانیه  مداخله جویانه ای توسط وزارت خارجه فرانسه 
منتشر شد و عالوه بر این، سه نفر از وزرای مشاور دولت این کشور در اعتراضاتی 
در پاریس علیه ایران شــرکت کردند که این موارد به همراه اقدام سخیف نشریه 
شــارلی ابدو در چاپ کاریکاتوری از رئیس جمهور ایران، کاردار سفارت فرانسه 
در تهران را در نبود سفیر این کشور )پایان ماموریت سفیر( در ششم مهر ماه به 

وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران کشاند.
رئیس اداره دوم اروپای غربی به کاردار فرانســه گفت: مقامات فرانســوی بازی 
دوگانه ای را دنبال می کنند، زیرا از ســویی میزبان گروهک هایی هستند که طی 
ســال ها و نیز در ایجاد اغتشاشات اخیر در ایران مستقیما دست دارند و از سوی 
دیگر نیروهای انتظامی ایران را برای برخورد با همین آشوبگران محکوم می کند. 
شــاید مقامات فرانسوی نحوه مقابله شــدید نیروهای پلیس این کشور با جلیقه 
زردها را که نظم و امنیت در این کشور را مختل کرده بودند، فراموش کرده اند.

 ماکرون حتی 
معنای »انقالب« را هم نمی فهمد

اخیـر  موضـع  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
صدراعظـم آلمـان در قبـال جمهـوری اسـالمی ایران را 
مداخله جویانـه، تحریک آمیز و غیردیپلماتیک دانسـت.
ناصـر کنعانی سـخنگوی وزارت امـور خارجه در واکنش 
بـه مواضـع اخیـر صدراعظم آلمـان درباره ایـران، اظهار 
بـا  بشـر  حقـوق  مدعیـان  برخـی  متأسـفانه  داشـت: 
فراموشـی کارنامـه تاریـک خـود در قبال مردم شـریف 
و مقـاوم ایـران در جریـان حمایـت کور و غیرانسـانی از 
رژیـم صـدام، همراهی بـا تحریم هـای ظالمانـه متعاقب 
خـروج آمریـکا از برجام و نیز سـکوت در برابـر اقدامات 
تروریسـتی داعـش که آخریـن آن حمله تروریسـتی به 
حـرم مطهـر شـاهچراغ بـود، حقـوق بشـر را دسـتمایه 

بازی هـای سیاسـی کرده انـد.
کنعانـی افـزود: اراده جمهوری اسـالمی ایـران در مبانی 
بنیادیـن حقوق بشـر از جملـه کرامت انسـانی، مقابله با 
زور و دفـاع از مظلـوم همواره مبتنی بر اصل مسـئولیت 
پذیـری بـوده و ایـن در حالیسـت کـه آلمـان بـا فـرار 
از مسـئولیت بیـن المللـی خـود در احتـرام بـه حـق 
بـه گروه هـای  پنـاه دادن  حاکمیـت کشـورها، ضمـن 

تروریسـتی و تجزیـه طلـب معانـد جمهـوری اسـالمی 
ایـران و نیـز اتخـاذ رویکرد گزینشـی و دوگانـه در برابر 
جنایـت رژیـم کودک کش صهیونیسـتی در اقصی نقاط 
جهـان ازجملـه فلسـطین، خـود را بـه عنـوان مدافـع 

حقـوق بشـر معرفـی می کنـد!
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی با تاکید مجـدد بر اینکه 
تخریـب پیوندهـای تاریخی، پیامدهای بلنـد مدت دارد، 
تصریـح کرد، مطالبات حقوق بشـری جمهوری اسـالمی 
ایـران از مقامـات آلمان فهرسـت بلندی اسـت. لـذا این 
آلمـان اسـت کـه بایـد مسـئوالنه نسـبت بـه گذشـته 
شـفاف سـازی کنـد. کنعانـی در پایـان یـک بـار دیگـر 
مقامـات آلمـان را بـه بازگردانـدن عقالنیـت بـه فضـای 
روابط و جلوگیری از آشـفتگی بیشـتر مناسـبات توصیه 
کـرد و در عیـن حـال خاطرنشـان سـاخت احتـرام و 
منافـع متقابل، تنها راه در مسـیر همکاری پایدار اسـت. 
آلمـان روز شـنبه در  اعظـم  »اوالف شـولتس« صـدر 
یـک پیـام توئیتـری اعالم کـرد که هفتـه آینـده از دور 
 جدیـد تحریم هـای اتحادیـه اروپـا علیـه ایـران حمایت 

خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه

موضع صدراعظم آلمان مداخله جویانه و تحریک آمیز است
سفیر سابق کشورمان در آذربایجان با بیان این که رزمایش 
ناتو در باکو نشان دهنده آن است که جمهوری آذربایجان 
به دنبال ماجراجویی اســت و درواقع قصد دارد به نحوی 
پای ناتــو را به منطقه بــاز کند، تاکید کــرد: جمهوری 

آذربایجان باید از اقدامات عکس العملی پرهیز کند. 
محسن پاک آیین در گفت وگو با ایسنا در تحلیل  خود از 
برگزاری رزمایش ناتو در باکو و تبعات امنیتی این اقدام 
اظهار داشت: متاسفانه در طول هفته های گذشته شاهد 
رفتارها و اظهارات غیر دوستانه در جمهوری آذربایجان 
هســتیم که به نظر می رسد دوســتان آذربایجانی باید 
مراقبت کنند تا این نوع اقدامات باعث نشــود که روابط 
دو کشور دچار اختالف شود. وی تصریح کرد: طی هفته 
های گذشــته رســانه های آذربایجان مطالب تند، ضد 
اخالقی و توهین به مســئولین کشور منتشر کردند که 
بی ســابقه بوده؛ در حالی که جمهوری اسالمی ایران در 
حال خویشــتنداری است و رسانه های ایران با توجه به 
اهمیت روابط دو کشور سعی کردند حوزه های اخالقی 

را رعایت کرده و مانند آن ها رفتار نکنند. 
این دیپلمات پیشــین کشورمان همچنین بیان کرد: در 

پی این مسائل، ســفیر باکو به وزارت امور خارجه ایران 
احضار و تذکر الزم داده شــد. همچنین از ســوی دیگر 
جمهوری آذربایجان در یک اقدام متقابل، سفیر ایران را 
احضار و اعالم شد که رسانه های ایران علیه آذربایجان 

اقدامی انجام ندهد. 
پــاک آیین خاطرنشــان کــرد: موضوع دیگــر همکاری 
آذربایجان با ناتو در برگزاری انجام رزمایش است، اگر چه 
گفته می شود این اقدام آموزشی است اما نشان دهنده آن 
است که جمهوری آذربایجان به دنبال ماجراجویی است و 
در واقع قصد دارد به نحوی پای ناتو را به منطقه باز کند. 
وی تاکید کرد: باکو بایــد بداند که حضور ناتو قبل از هر 
چیزی به ضرر خود آن ها اســت و هر گونه نا امنی جدید 
در منطقه و خزر با حضور ناتو صورت گیرد این کشــور با 
مشکالت جدی به خصوص در مورد صدور نفت و گاز مواجه 
می شود. وی ادامه داد: به نظر می رسد مقامات آذربایجان 
متوجه نیستند ناتو به دنبال این است کشورهای منطقه را 
با مشکل مواجه کند. امیدواریم دوستان آذربایجانی متوجه 
اقدامات شان شده و مواضع دوستانه دو کشور  برای تقویت 

روابط با همسایگان را ارج نهند.

سفیر سابق ایران در باکو: 

آذربایجان از اقدامات عکس العملی پرهیز کند


