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گفت وگوی راهبردی آلمان و اسرائیل درباره ایران

مقامات دفاعی آلمان و رژیم صهیونیستی با برگزاری »گفت وگوهای دوجانبه 
راهبردی ساالنه« میان طرفین، به موضوع نقش ایران در منطقه نیز پرداختند.

به گزارش ایســنا به نقل از وبگاه خبری جوییش نیوز ســیندیکیت، وزارت 
دفاع رژیم صهیونیســتی امروز اعالم کرد که مقامــات دفاعی این رژیم و آلمان 
برای برگزاری »گفت وگوهای دوجانبه راهبردی ســاالنه«، روز دوشنبه در برلین 

دیدار کردند.
در این گفت وگوها، موضوع پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای ارائه سامانه دفاع 
هوایی ARROW-3  صنایع هوایی این رژیم به آلمان مورد بررسی قرار گرفت.
طبق بیانیه وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، این گفت وگوها بر مسائل راهبردی 
جهانــی و منطقه ای متمرکز بود،  از جمله آن چــه »تهدید رو به افزایش ایران« 
خوانده شده اســت، پیامدهای جهانی جنگ روسیه و اوکراین، همکاری دفاعی 

دوجانبه،  ثبات منطقه ای و دیگر تحوالت بود.

ویژه

سفیر ایران در بلگرد:
رئیس جمهوری صربستان به تهران می آید

ســفیر ایران در بلگراد با اعالم این که تا کنون ۱۵ سند همکاری بین ایران و 
صربستان جهت امضا در تهران تهیه شده، اظهار امیدواری کرد که تا زمان انجام 
سفر رئیس جمهور این کشور به ایران تعداد این اسناد افزایش یابد »رشید حسن 
پور« ، سفیر ایران در صربستان در گفت وگو با خبرنگار اعزامی ایسنا با اشاره به 
ســفر وزیر خارجه کشورمان به بلگراد و با بیان این که »این سفر به دعوت وزیر 
خارجه صربستان انجام شــد« ، گفت: در جریان این سفر آقای امیرعبداللهیان 
مالقات هایی را با مقامات صربستان از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر، رییس 
پارلمان، وزیر خارجه و وزیر کشاورزی داشتند. ایشان همچنین با ایرانیان مقیم 
در این کشور نیز دیدار کردند.آقای امیرعبداللهیان همچین در نشست با سفرای 

ایران در ۲3 کشور اروپایی دیدار و گفت وگو کردند.
وی ادامه داد: در نشســت وزیر خارجه با سفرا آخرین تحوالت مرتبط مورد 
بررســی قرار گرفت و در نهایت آقــای امیرعبداللهیان جمع بندی الزم را انجام 
دادند. سفیر ایران در بلگراد با تاکید بر این که »در این سفر اراده سیاسی دو کشور 
برای توســعه و  تعمیق روابط یک بار دیگر به نمایش در آمد«، خاطرنشان کرد: 
طرفین تصمیمات و عزم جدی خودشان را برای این که روابط را در همه جوانب 
از جمله سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی، آموزشی، دانشگاهی 
توسعه دهند اعالم کردند. وی با اعالم این که »در این سفر وزیر خارجه کشورمان 
در دیدار با رئیس جمهور صربستان دو تاریخ را برای سفر وی به تهران اعالم کرد 
و رئیس جمهور صربستان نیز از این دعوت استقبال و اعالم آمادگی کرد«، افزود: 

امیدواریم این سفر در آینده نزدیک انجام شود.
حسن پور همچنین یادآور شد: در این سفر طرفین عالقه مندی نشان دادند که 
در عرصه های بین المللی از استقالل عمل برخوردار باشند و بر اساس دیدگاه های 
مشــترک از مواضع یکدیگر حمایت کنند و عملکرد خود را به گونه ای بر اساس 

موازین و اصول بین المللی تنطیم کنند که متضمن منافع ملی دو کشور باشد.
وی در پاسخ به این که آیا صربســتان می تواند دروازه ورودکاالهای ایرانی به 
اروپا باشد؟ گفت: هم ایران می توان به عنوان هاب منطقه ای برای صربستان باشد 
هم صربســتان می تواند هاب ایران در حوزه بالکان باشد  و در این سفر نیز بارها 
طرفین بر ظرفیت های دو کشــور برای خدمت به یکدیگر تاکید کردند. ســفیر 
ایران در پاســخ به این که آیا در این سفر اســنادی برای امضا در تهران در سفر 
رئیس جمهور صربســتان تهیه شــد؟ گفت: تا کنون ۱۵ سند آماده امضا تهیه 
شــده و امیدواریم تا زمان انجام ســفر اسناد بیشــتری اضافه شوند. قرار بر این 
اســت که اسناد در سفر رئیس جمهور صربستان به تهران امضا شوند. حسن پور 
اظهار امیدواری کرد که در ســفر آتی رئیس جمهور صربســتان به ایران سند 
همکاری های جامع و همه جانبه بین دو کشــور به امضا برسد. وی در پاسخ به 
این که زمان احتمالی انجام این سفر مشخص شده است؟ گفت: این سفر تا پایان 
سال جاری و قبل از عید نوروز انجام خواهد شد. سفیر ایران با اشاره به تحوالت 
داخلی اخیر ایران خاطر نشان کرد: در این سفر مواضع خوب مقامات صربستان 
در رابطه با حوادث اخیر ایران بســیار جالب بود . در تمام مالقات ها اعالم کردند 
که در مســائل داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنند و کامال با دخالت در امور 
داخلی کشورها مخالفند. وی در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا یادآور شد که 
در این ســفر طرفین اعالم کردند که علیرغم افزایش رشد تجاری بین دو کشور 
، این رشد متناسب با طرفیت های دو کشور نیست و متعهد شدند مکانیسم های 
مناسب را برای افزایش مبادالت تجاری طراحی کنند و امیدواریم با این توافقات 

ارزش مبادالت تجاری ما در سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
وی تعداد ایرانیان مقیم در صربستان که در سفارت ثبت شده اند را 3۲۰ نفر 
اعــالم کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از ایــن تعداد یعنی حدود ۱۰۰ نفر آنها 
دانشجویان ایرانی هســتند که در قالب بورسیه »جهان در صربستان« مشغول 
تحصیل در رشــته های پزشکی، دندانپزشکی و ... هستند. سفیر ایران در بلگراد 
بــا تاکید بر این که »ایرانیان در این کشــور از موقعیت و جایگاه بســیار خوبی 
برخوردارند و تزد مردم صربســتان بســیار محترم هستند«، در پاسخ به این که 
آیا در وقایع اخیر مرتبط با ایران هم ایرانیان مقیم این کشور اقداماتی داشتند؟ 

گفت: مورد خاصی نداشتیم.
ایرانیان در این کشــور در چارچوب مناسبی به سر می برند و نسبت به وقایع 
اخیر واکنشی نداشــتیم. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان  روز یکشنبه 

عازم بلگراد شد.
 وی در این سفر دو روزه با رئیس جمهور، نخست وزیر، رییس پارلمان، وزیر 
خارجه و وزیر کشــاورزی این کشور دیدار کرد و همچنین در نشست با سفرای 

ایرانی در اروپا و همچنین ایرانیان مقیم در صربستان حضور یافت.
امیرعبداللهیان دوشنبه شب بلگراد را به مقصد سارایوو پایتخت بوسنی ترک 

و برای انجام دیدار با مقامات این کشور  وارد این شهر شد.

رایزنی سفیر ایران با وزیر مهاجرت عراق
محمدکاظم آل صادق سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق با خانم »ایفان 
فائق جابرو« وزیر مهاجرت عراق امروز دوشنبه ۱۴ آذر دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ســفارت ایران در عراق، آل صــادق در این دیدار  ضمن تبریک 
انتخاب مجدد وزیر، جهت گســترش همکاری هــای دوجانبه در دولت جدید 

عراق، اعالم آمادگی کرد.
وزیر مهاجرت عراق نیز با یادآوری مجاهدت های شــهید سردار سلیمانی و 
شــهید المهندس در دفاع از مردم عراق و به ویژه اقلیت ها در مقابل داعش، از 

عمق روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد.
دو طرف ضمن بررســی پرونده های موردعالقــه طرفین، بر ضرورت حفظ 

امنیت عراق و نقش این کشور در ثبات منطقه ای تأکید کردند.
 ســفیر ایران  در عراق در این دیدار همچنین ضمن اشــاره به کمک های 
جمهوری اســالمی به پناهندگان، موضوع حضور گروه های تروریستی مستقر 

در اقلیم کردستان  و سوءاستفاده از عنوان پناهندگی را مطرح کرد.

دیپلماسی

کنسولی

حمایت تمام قد پاریــس از و ناآرامی های 
داخل ایران موضوعی تک علتی نیســت. نیاز 
غرب بــه منابع هیدروکربنــی ایران با هدف 
ناامیدی  انرژی،  بازارهای  بازگشــت ثبات به 
از بازگشــت شــرکت های بزرگ فرانسوی به 
بــازار ایران، تأخیر در تعییــن تکلیف اجرای 
معاهدات هســته ای طبق توافق سال ۲۰۱۵، 
البی صهیونیستی، سعودی و ... ازجمله دالیل 
تهاجمی تر شدن رویکرد فرانسه در قبال ایران 
اســت. به گزارش »راهبرد معاصر«؛ از زمان 
آغــاز گفت و گوهای انتقــادی میان تهران و 
کشــورهای اروپایی تا ایجاد کانال اینستکس 
در پاســخ به خــروج یکجانبه دولــت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام، 
جمهوری اسالمی ایران و فرانسه دارای روابط 
نزدیک سیاسی و اقتصادی بودند. برای دهه ها 
در بازار صنعتی کشــور، به ویژه حوزه انرژی و 
خــودرو بخش های دولتی و خصوصی پاریس 

دارای جایگاه ویژه ای بودند.
پیــش تر منافــع فرانســوی ها در اقتصاد 
بزرگ ایران ســبب میانجی گری دیپلماتیک 
این کشــور میان تهران- واشنگتن و کاهش 
تنش ها میان دو کشــور می شــد. در دوران 
ریاســت جمهوری ترامپ، فرانســه در کنار 
دو عضــو دیگر تروئیکای اروپــا، یعنی آلمان 
و انگلیس تمام ســعی خود را به کار بســت 
تا عــالوه بر باقــی ماندن ایــران در برجام، 
کانال هــای مذاکــره را باز و امیدهــا را برای 

بازگشت به بازار ایران زنده نگه دارد.
تداوم تحریم های یکجانبــه وزارت خزانه 
داری آمریــکا و افزایــش تدریجــی ســهم 
کشورهای شرق آسیا در بازارهای ایران سبب 
تغییرات جدی در نوع رفتار و سیاســت های 
کالن ایــن کشــور در قبال نظــام جمهوری 

اسالمی شد.
 پرده نخست؛ دیدار مکرون

طبــق اعالم رســمی کاخ الیــزه، امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانســه با برخی زنان 
کــه خــود را »فعــاالن حقوق بشــر ایران« 
می خوانند، دیدار و گفــت و گو کرد. در این 
دیدار غیرمعمــول، مکرون بــدون توجه به 

روابط رســمی میان تهــران- پاریس ترجیح 
داد با اپوزیسیون خارج نشین )بخوانیدکارمند 
وزارت امور خارجه آمریکا( رودر رو دیدار کند 

و خود را حامی ضد انقالب نشان دهد.
طبق گزارش رســانه های فرانسوی، برنارد 
لوی راهبردنویس معروف فرانسه که در زمینه 
مداخله در امور داخلی سایر کشورهای جهان 
به بدنامی شــهره اســت، زمینه دیدار رئیس 
جمهور فرانسه و مسیح علینژاد را فراهم کرد.
به نظر می آید حمایت ســعودی- تل آویو 
به ویژه ســلطنت  از جریان هــای ضدایرانی، 
طلب هــا و نیروهای برانداز ســبب ایجاد این 
انگاره در دســتگاه تحلیل الیزه نشین ها شده 
اســت که باید خط مشــی رادیکال درقبال 
تهران اتخاذ کننــد. در نظر پاریس اگر نظام 
سیاسی ایران به حیات خود ادامه دهد، اهرم 
فشــاری خواهند داشــت تا در میز مذاکره با 
جمهــوری اســالمی معامله کننــد و اگر به 
خیالشــان تحوالت به سمت جنگ داخلی و 

تجزیه ایران پیش برود، سهم بیشتری نسبت 
به سایر کشورها به چنگ خواهند آورد.

 سفر ناگهانی مکرون به واشنگتن
در حالی که بسیاری از رسانه های جریان 
اصلی صحبــت از دیدار و گفــت و گو میان 
ایالن ماســک و مکرون در نیواورلئان درباره 
انطباق توئیتر با قوانین اروپایی می کنند، سفر 
وی بــه آمریکا روی دیگری نیز داشــت. پنج 
شنبه گذشته رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه 
در مداخله ای آشــکار در امــور داخلی ایران 
اقدام به انتشــار بیانیه ای مشترک کردند و به 
حمایت از ناآرامی های داخل ایران پرداختند.

این بیانیه ضدایرانی با تأکید بر سه موضوع 
حقوق بشــر، فعالیت های بی ثبــات کننده و 
دست نیافتن ایران به سالح هسته ای منتشر 
شد. با توجه سلســله تحوالتی که فرانسه در 
آنها حضوری فعال داشته است، به نظر می آید 
پاریس به دنبال همراه کردن واشنگتن برای 

حمایت از نیروهای برانداز است.

فصل ســرما برای فرانسه و اروپا در حالی 
فرا رسیده است که آمریکا به برجام بازنگشته 
و تهــران امتیــازی برای بازگشــت ثبات به 
بازارهای انرژی نداده است. در چنین شرایط 
پاریس به نمایندگی از اروپا به دنبال افزایش 
فشــار به ایران برای توقــف حمایت تهران از 
مسکو و دسترسی شرکت های چندملیتی به 

منابع طبیعی کشورمان است.
نیــاز فزاینده غرب به منابــع هیدروکربن 
موجــب افزایش فشــار آنها به کشــورهایی 
همچون ایران، پادشاهی ســعودی و ونزوئال 
برای افزایش ســطح تولید با هدف بازگشت 
ثبات به بازارهای انرژی در ســطوح مختلف 

سیاسی- اقتصادی شده است.
 مهمان حاشیه ساز مجلس فرانسه

همزمان با ســفر مکرون بــه آمریکا، فرح 
بــه همراه دختر رضا پهلوی در نشســت ضد 
انقالب در ســنای فرانســه حضور یافت. در 
با  این نشســت نمایندگان مجلس فرانســه 

تکرار ادعاهایی همچون نقض حقوق بشر در 
ایران، حمایت خــود را از ناآرامی های داخل 
کشور اعالم کردند. به نظر می آید فرانسوی ها 
پس از برقراری ارتباط با جریان های مختلف 
اپوزیسیون، گزینه »سلطنت« را برای تحمیل 

به حیات سیاسی ایران انتخاب کردند.
نوع پوشــش اخبار مربوط به رضا پهلوی و 
اعضای خانواده وی نشان دهنده موج رسانه ای 
قوی برای بزک کردن چهره ســلطنت طلبان 
در داخل ایران اســت. با آنکه پاریس خود را 
بزرگ ترین حامی دموکراسی و حقوق بشر در 
سراســرجهان معرفی می کند، اما بی توجه به 
نظام خودکامگی پهلوی و شــکنجه ایرانی ها 
در زندان های ساواک به دنبال تحریف تاریخ 
و برساخت اپوزیســیون وابسته به غرب برای 

میهن مان است.
حمایت تمام قــد پاریــس از براندازان و 
ناآرامی هــای داخل ایران موضوعی تک علتی 
نیست. نیاز غرب به منابع هیدروکربنی ایران 
با هدف بازگشــت ثبات بــه بازارهای انرژی، 
بزرگ  بازگشــت شــرکت های  از  ناامیــدی 
فرانســوی به بــازار ایران، تأخیــر در تعیین 
تکلیف اجرای معاهدات هسته ای طبق توافق 
سال ۲۰۱۵، البی صهیونیســتی، سعودی و 
... از جمله دالیل تهاجمی تر شــدن رویکرد 

فرانسه درقبال ایران است.
»پلیــس بــد« مذاکرات هســته ای حال 
قصــد دارد در نقش »فرشــته نجات« مردم 
ایــران ظهور و گزینه مــورد نظر خود، یعنی 
سلطنت طلبان را به حیات سیاسی کشورمان 

تحمیل کند.
پشــت تمام شــعارهای پــر زرق و برق 
فرانســوی همچون دموکراسی، حقوق بشر و 
آزادی بیان منافع حیاتی این کشور همچون 
نفت و گاز و عمق راهبردی پنهان شده است.
غربی ها با اســتفاده از اهرم حقوق بشر به 
ایجاد مشروعیت اخالقی و جهت دهی  دنبال 
به افکارعمومی برای حمله رســانه ای، تحریم 
اقتصــادی و تهاجم نظامی به کشــورهای در 
حال توسعه هستند تا به این وسیله به تأمین 

حداکثری منافع ملی خود بپردازند. 

مکرون نتایج سفر به کاخ سفید را دنبال می کند

رمزگشایی از رویکرد تهاجمی فرانسه در قبال ایران

وزیرامورخارجه کشــورمان گفت:جمهوری اســالمی 
ایران، حمایت های خود از منطقه و کشور بوسنی را ادامه 

می دهد.
بــه گزارش حــوزه سیاســت خارجی ایرنا، حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان در نشست 
خبری مشترک با بیســراتوکوویچ وزیر خارجه بوسنی و 
هرزگووین گفت: ما برگــزاری انتخابات عمومی را که در 
بوســنی با موفقیت انجام شــد، تبریک میگویم و امیدوار 
هســتیم که در مسیر پیشــرفت و همبســتگی بوسنی 

گام های خوبی بردارد.

رییس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما منطقه بالکان 
و کشور بوسنی را دوست خود میدانیم و همچون گذشته 
حمایت های خود را از این منطقه و بوسنی ادامه خواهیم 
داد. وزیر امورخارجه کشــورمان ادامه داد: ما امروز توافق 
کردیم کمیســیون مشــترک اقتصادی دو کشور را فعال 
کرده و روابط را توسعه دهیم و همچنین خرسند هستیم 
که در دوران پساکرونا و در ۹ ماه گذشته تبادالت تجاری 
دو کشــور ۵3 درصد افزایش پیدا کرده اســت. بوسنی و 
هرزه گوین و جمهوری اسالمی ایران همواره روابط خوبی 

دارند و امکان توسعه روابط اقتصادی بسیار وجود دارد.

وزیر خارجه بوســنی و هرزگووین گفت: ایران همیشه 
برای ما یک کشور شریف و دوست بوده است و از تمامیت 
ارضی ما حمایت و شرایط سیاسی ما را درک کرده است.

به گزارش ایرنا، بیســرا تورکوویچ وزیر خارجه بوسنی 
و هرزگووین در نشســت خبری مشــترک با حسین امیر 
عبداللهیان وزیر خارجه کشــورمان گفت:بســیار خرسند 
هستم که امروز میزبان هیات ایرانی هستم. این یک سفر 
دوستانه بوده و ما در آســتانه برقراری سی امین سالگرد 

برقراری روابط دوستانه میان ایران و بوسنی هستیم.
وی تاکید کرد: ایران همیشه برای ما یک کشور شریف 

و دوست بوده است و از تمامیت ارضی ما حمایت کرده و 
شرایط سیاسی کشور ما را درک کرده است.

وزیــر امور خارجه بوســنی و هرزگوویــن تاکید کرد: 
گرایش راهبردی سیاســت خارجی بوســنی کامال روشن 
اســت و ما به عنوان یک کشــور کوچک تمایل داریم که 
به اتحادیه اروپا پیوندیم اما نقاط اصولی را رعایت خواهیم 
کرد. وی افزود: درباره بحران کنونی انرژی و تورم و تامین 
نیازهای انرژی تبادل نظر کردیم و دریافت عنوان عضویت 
اتحادیه اروپا و نزدیک شــدن به مســیر ناتو یک اولویت 

اساسی برای بوسنی است.

وزیرامورخارجه ایران:

حمایت های خود را از منطقه بالکان ادامه می دهیم
وزیر خارجه بوسنی:

ایران همواره شرایط سیاسی ما را درک کرده است

»عبدالناصر نــورزاد« در یادداشــتی برای 
دیپلماســی ایرانی می نویســد که به وحشت 
انداختن مردم از حضور و استقرار گروهک های 
تروریستی خارجی مثل داعش شاخه خراسان، 
چیزی تازه ای نیســت که تبلیغات به نفع آن 
صورت می گیرد. افغانستان کشوری که حداقل 
چهار دهه است درگیر این چنین نیرنگ بازی ها 
است، وحشــتی از احتمال براه اندازی چنین 

شوبده بازی ها ندارد. 
همه چیز بعداز ســقوط ناگهانی ســقوط 
جمهوریت و دسیســه سردسته های جمهوری 
سه نفره، نابود شده است. ترسی برای از دست 
دادن چیزی یا جای وجود نــدارد. می گویند: 
»آن که ندارد چیزی، نهراس از از دست دادن 

آن«. اما نگرانی معقول در این خصوص، این بار 
این است که این برنامه ی بزرگ نمایی شده ای 
اســتقرار و بزرگ سازی پروژه داعش، می تواند 
در درازای زمان هم برای افغانستان و هم برای 
همســایه هایش چالش بیافرینــد. ترتیبات به 
حدی جدی اســت که حتی برای سالیان دراز، 

نمی توان به ریشه کن کردن داعش فکر کرد. 
طالبان عقبه این جبهه از تروریســت های 
خون آشــام را چنان پر کــرده اند تا اطیمنان 
حاصل شود که این بار این پروژه در افغانستان، 
ناکام نمی ماند. اخیرا سر و صدای های زیادی از 
حضور گروه تندور و تروریستی داعش در برخی 

از والیات افغانستان به گوش می رسد. 
تغییر جغرافیای قبلــی )ننگرهار( و انتقال 

داعشــیان به شمال افغانســتان، تجمع سایر 
نیروهای تروریست هم پیمان طالبان زیر چتر 
داعش و آمادگی ها برای تمویل این پروژه برای 
مدت مدیدی، نشان از وخامت اوضاع دارد. اما 
متعاقب این نگرانی ها، سئوال های پیدا می شوند 
که آیا واقعا داعش در افغانســتان است؟ و آیا 
این پروژۀ از بیرون تمویل شده نسخه موفق در 
افغانستان خواهد بود؟ نقش طالبان در تمویل 
و تقویت داعش چگونه است و چطور می توان 

داعشی را با حضور طالبان، پذیرفت؟ 
در پاســخ این طــور باید اذعــان کرد که 
درست است که این پروژه در عراق و سوریه تا 
حدودی موفق بوده و دنیا فریب آن را خورد و 
چند سال پی هم، با آن شاخ به شاخ شد؛ ولی 

شرائط افغانستان با این کشورها متفاوت است. 
وجــود منابع زیرزمینی و پردرآمد نفت در این 
دو کشور اوضاع را قســمی شکل داده بود که 
گروه های تروریستی مثل داعش بتوانند بدون 

نیاز به کمک های بیرون ســازمانی کشورهای 
مشمول دراین پروژه، منابع سرشار درآمد مالی 
برای ادامه نبرد خود با دولت های این کشورها 

را داشته باشند. 

داعش و نقشه تسلط بر آسیای میانه

ادعای حمله هکری ایران به دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که اخیرا »هکرهای تحت حمایت 
ایران« از طریق تاکتیک های مهندسی اجتماعی و فیشینگ سعی داشته اند به 
»اطالعات حساس« در اختیار کارمندان این نهاد و دیگر فعاالن و روزنامه نگاران 

حوزه خاورمیانه دست بیابند.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه هبری اردو پوینت، دیده بان حقوق بشر سازمان 
ملل امروز در بیانیه ای مدعی شــد: هکرهــای تحت حمایت حکومت ایران با 
ایجاد یک کارزار مهندســی اجتماعی و فیشینگ، دو تن از کارمندان دیده بان 
حقوق بشر و حداقل ۱۸ فعال، روزنامه نگار، محقق، افراد دانشگاهی، دیپلمات و 
سیاست مدار عالی رتبه ای که روی مسائل خاورمیانه کار می کنند را مورد حمله 

سایبری قرار داده اند.
در این بیانیه آمده است: هکرهای تحت حمایت حکومت ایران، شدیدا در حال 
به کار گیری تاکتیک های مهندســی اجتماعی و جمع آوری اطالعات هستند 
و ســعی می کنند از این طریق به اطالعات حساس و اطالعات تماسی که در 
اختیار محققان متمرکز بر خاورمیانه و گروه های جامعه مدنی است، دست پیدا 
کنند. مســئول امنیت اطالعات دیده بان حقوق بشر گفت: این موضوع به طور 
قابل مالحظه ای، خطراتی را افزایش می دهد که روزنامه نگاران و مدافعان حقوق 

بشر در ایران و در جاهای دیگر منطقه با آن مواجهند.
به گزارش ایســنا، منابع رسمی در ایران هنوز واکنشی به این ادعای دیده بان 

حقوق بشر نداشته اند.

رویداد

معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز در اظهاراتی، پویایی 
روند احیای توافق هســته ای را در گــرو »اتخاذ تصمیمات 
سیاسی الزم« دانســت و مهم ترین تصمیم در این زمینه را 
تصمیم دولت آمریکا برای پایبندی کامل به قطعنامه ۲۲3۱ 
شورای امنیت تلقی کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، »سرگی 
ریابکــوف« معاون وزیر امور خارجه روســیه، امروز در جمع 
خبرنگاران گفت که وضعیت احیای توافق هسته ای اکنون در 
حالتی ایستا قرار دارد، اما در عین حال، سیر قهقرایی نداشته 
اســت. ریابکوف گفت: در زمینه احیای توافق، مسئله عمده 

اتخاذ تصمیمات سیاسی مرتبط است. در این جا، مهم ترین 
تصمیم لزوم آن اســت که آمریکا پی ببرد و بپذیرد که باید 
به اجرایی کردن تمام عیار قطعنامه ۲۲3۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل بازگردد. قطعنامه ۲۲3۱ ســند قانونی توافق 
هسته ای در شــورای امنیت سازمان ملل است. او افزود: اگر 
واشنگتن به این موضوع پی ببرد، تمامی اقدامات پس از آن 
نسبت به قبل آسان تر و سریع تر انجام خواهد شد. معاون وزیر 
امور خارجه روسیه درباره عملکرد ایران در این زمینه گفت: 
طرف ایرانی آمادگی خود برای نهایی کردن ســریع برجام و 
تــداوم همکاری با آژانس بین المللی انــرژی اتمی در زمینه 
موضوعات مرتبط را تایید می کند. هیچ مسئله غیرقابل حلی 
در این زمینه وجود ندارد، از نظر من هیچ بن بستی در پیش 
رو نیســت. مذاکرات میان ایران و قدرت های جهانی در وین 
برای احیای توافق هسته ای که از مارس سال ۲۰۲۱ و با روی 
کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا آغاز شد، هنوز به نهایی 
شدن توافقی برای احیای برجام ]توافق هسته ای[ نینجامیده 
است. مذاکرات میان هیات های مذاکره کننده این کشورها در 

وین، فعال متوقف شده است.

یک سناتور آمریکایی از رویکرد دولت این کشور نسبت 
به احیای توافق هسته ای انتقاد کرد. 

به گزارش ایســنا به نقــل از وبگاه خبــری جوییش 
اینســایدر، »کریس ون هولــن«، ســناتور آمریکایی در 
نشســتی در دانشگاه مریلند با انتقاد از رویکرد دولت این 
کشور نســبت به بازگشت به توافق هســته ای، گفت که 
دولت بایدن »یک فرصت برای بازگشــت به برجام« را در 

اوایل مدت روی کار آمدنش از دست داد.
ون هولن گفت: از نظر من، این یک فرصت از دســت 
رفته برای این دولت بود تــا کار را پیش ببرد و نمی دانم 

پس از این چه خواهد شد.
به گزارش ایســنا، انتقاد این ســناتور آمریکایی در پی 
این مطرح می شــود که مذاکرات چند ماهه احیای توافق 

هسته ای در وین، نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است.
رابرت مالی، نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران، اخیرا 
در گفت وگو با شــبکه بلومبرگ اظهار داشت: آمریکا مایل 
اســت که روی ادعای انتقال تسلیحات ایران به روسیه و 
اعتراضات جاری در این کشور تمرکز کند، نه از سرگیری 

مذاکرات بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(.
وی در ادامــه با ادعای این که »ایران عالقه ای به توافق 
نــدارد« گفت که واشــنگتن روی موضوعات دیگر تمرکز 
کرده اســت و اکنون می تواند بــرای بازدارندگی و اخالل 
در ارائه تســلیحات به روســیه و تالش بــرای حمایت از 

خواسته های اساسی مردم ایران دست به کاری بزند.
راب مالــی با این حال گفت که مذاکرات هســته ای با 
ایران به طور رســمی متوقف نشده است و تماس ها میان 
ایران و اتحادیه اروپا کماکان ادامه دارد، اما هیچ مذاکره ای 

از پایان ماه اوت تاکنون انجام نشده است.

معاون وزیرامورخارجه روسیه تاکید کرد

نیاز به اتخاذ تصمیمات سیاسی برای احیای برجام
سناتور آمریکایی انتقاد کرد

از دست رفتن فرصت بازگشت به توافق هسته ای

موعد استفاده پوتین از سالح  هسته ای »سرکیس نعوم« روزنامه نگار برجسته لبنانی
در یادداشــتی بــرای دیپلماســی ایرانــی 
می نویســد که در گفت وگوهایم با مقام مسئول 
ســابق آمریکایی مهم که مسئولیت های مختلف 
عالی رتبه دیپلماتیک با پشتوانه نظامی داشت، 
حرفمان به اوکراین و جنگی که روسیه والدیمیر 
پوتین علیه آن به راه انداخته اســت، کشید، او 
گفت: »این جنگ مشــکل اســت. پوتین در آن 
پیروز نخواهد شــد اما همه چیز را هم از دست 
نخواهد داد. او اآلن مشــغول استیالی کامل بر 
منطقه »دونباس« در شــرق اوکراین اســت، و 
در آن هم تا اندازه زیادی موفق شــده اســت. او 
همچنین مشــغول کار برای تســلط بر مناطق 
جنوبی اوکراین در کرانه دریای ســیاه و دریای 
آزوف اســت. اما دولت قانونی اوکراین همچنان 

بر بخش های بزرگی از جغرافیای کشــور تسلط 
دارد.« نظر دادم: »بعضی ها می گویند که رئیس 
جمهوری اوکراین، زلنسکی، پای غرب و آمریکا 
را به اوکراین باز کرد تا اهداف خود را محقق کند. 
در ابتدا آمریکا به تقاضــای او جواب داد و انواع 
زیادی از سالح به همراه همپیمانان اروپایی اش 
برای رویارویی با اشــغالگری روسیه و جلوگیری 
پوتین از تسلط کامل یا حداقل نفوذ بر این کشور 
و کشــورهای کوچک شــرق اروپا که سال ها در 
مجموعه بلوک اتحاد جماهیر شوروی که در سال 
۱۹۹۰ روسیه شد، بودند، برای او ارسال کرد. اما 
اآلن بایدن، رئیس جمهوری آمریکا شروع کرده 

اســت از »پیروزی« در اوکراین صحبت کردن. 
چگونه و چرا چنین حرفی می زند؟« جواب داد: 
»پوتین شکست را نمی پذیرد. و اگر مطمئن شود 
که به سمت شکســت حرکت می کند از سالح 
»هسته ای تاکتیکی« استفاده خواهد کرد تا همه 
طرف های درگیر در جنگ و حامیان آن را پشت 
میز مذاکرات بنشاند. مگر این که آمریکا نخواهد 
دخالت نظامی در جنگ داشــته باشد یا از اعزام 
نیروهای نظامی برای جنگ با روسیه در اوکراین 
خودداری کند، که به نظر من چنین اتفاقی هم 
نخواهد افتاد. اما اگــر آمریکا تصمیم بگیرد که 
در جنگ چنین دخالتی بکند اســتفاده پوتین 

از سالح »هســته ای تاکتیکی« محتمل خواهد 
بود.« نظر دادم: »شاید از این سالح استفاده کند 
تا آمریکا را به مذاکره با خود وادارد؟« جواب داد: 
»بر اساس تازه ترین اطالعات موجود نزد ایاالت 
متحده، پوتین مریض است. در آخرین دیدارش 
در دفترش در مســکو به گونــه ای راه می رفت 
که پای راســتش به زحمت تحت کنترلش بود 
و با زور زیاد به راســت و چپ حرکت می داد.  و 
این معموالً برای کسانی اتفاق می افتد که تحت 
درمان هستند تا با یک داروی خاص )شاید یک 
استروئید( به مشکل پزشکی در حرکت پا پایان 
دهند. و وقتی که اثر دارو تمام می شــود حرکت 

پا منجمد می شــود. عالوه بر این، صورت پوتین 
گاهی متورم می شود. بر اساس اطالعات غربی ها، 
گفته می شود که ورزشــکاران از این دوا یا دارو 
استفاده می کنند اما اثرگذاری و عوارض جانبی 

آن مضر است.
بعضــی طرف های غیرمدنی یا نظامی هم یاد 
افغانستان و عقب نشینی روسیه یا اتحاد جماهیر 
شوروی در آن موقع می افتند که روسیه مجبور 
شــد بعد از سال ها جنگ نظامی و تاسیس نظام 
کمونیســتی در آن از آنجا بیرون بیاید. شوروی 
بعد از آنکه در برابــر مجاهدین افغان و عرب ها 
و عموما مســلمانانی کــه از آمریکا و متحدانش 
در منطقــه، در راس آنها عربســتان ســعودی، 
حمایت می شدند، شکســت خورد از افغانستان 

عقب نشینی کرد.«


