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وعده اقلیم کردستان 
درباره تامین امنیت مرزهای ایران

وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق با غیرقانونی خواندن گروه های مسلح 
موجود در مرزهای اقلیم کردستان گفت که اجازه نمی دهیم خاک این اقلیم منبع 

تهدید علیه کشورهای دیگر باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از شــفق نیوز، ریبر احمد، وزیــر امور داخلی اقلیم 
کردستان عراق در اظهاراتی گفت که دولت کردستان قصد دارد مشکل مجموعه 
های مسلح غیرقانونی موجود در مناطق مرزی که به دنبال ایجاد بی ثباتی در آن 

مناطق هستند را حل کند.
وی گفت که امیدواریم مشــکالت میان گروه های موجود در مناطق مرزی و 
کشورهای همجوار را حل کنیم، این گروه ها موافقتی برای حضور خود دریافت 

نکرده اند و غیرقانونی هستند.
احمد تاکیــد کرد: ما در دولت اقلیم کردســتان به همــکاری های خود با 
کشورهای همسایه ادامه می دهیم تا ثبات و آرامش را به مناطق مرزی بازگردانیم.

وزیر امور داخلی اقلیم کردســتان عراق با بیان اینکه امیدوارم این مشکالت 
در اســرع وقت حل شوند خاطرنشــان کرد: مردم اقلیم کردستان بخشی از این 
مشکالت نیستند و از طرف های دیگر می خواهیم که مشکالت خود را به داخل 

خاک ما منتقل نکنند، ما خواهان صلح هستیم.
وی با بیان اینکه دولت اقلیم کردستان همواره حامی ثبات و آرامش در مناطق 
مرزی بوده اند تاکید کرد که هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که کردستان بخشی 
از مشکالت میان گروه های مسلح و کشورهای همجوار باشد و اجازه نمی دهیم 

که اقلیم کردستان منبع تهدید علیه کشورهای دیگر شود.
اخیرا یک منبع نظامی عالی رتبه عراقی در گفت وگو با پایگاه خبری »العالم 
الجدید« اعالم کرد که دو تیپ از مرزبانی این کشور با تجهیزات نظامی کامل به 

مرزهای عراق با ایران و ترکیه اعزام شدند.
روز یکشنبه گذشته نیز یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق در یک نشســت خبری تاکید کرد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر 
عراق به نیروهای مرزبانی این کشور دستور فوری داد که کنترل خط صفر مرزی 
بــا ایران و ترکیه را در اختیار بگیرند و این دســتور در راســتای پایان دادن به 
درگیری های موجود میان گروه های مســلح مخالــف ایران و ترکیه و نیروهای 

مسلح دو کشور در اقلیم کردستان عراق است.

ویژه

وزیر امور خارجه در بوسنی و هرزگوین تاکید کرد
میز مذاکره را ترک نمی کنیم

وزیر خارجه کشــورمان در ادامه برنامه های حضورش در سارایوو با ایرانیان 
مقیم این کشور دیدار و در جمع آنها سخنرانی کرد.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان بامداد سه شنبه وارد سارایوو شد 
و امروز دیدارها و برنامه های متعددی با مقامات این کشور داشت، و در جمع 

ایرانیان مقیم بوسنی حاضر شد.
وزیر خارجه کشــورمان در این نشست با ابراز خوشحالی از حضور در جمع 
ایرانیان مقیم بوســنی و هرزگوین و با تشکر از عملکرد سفیر پیشین ایران در 
این کشــور گفت:  جمهوری اســالمی ایران در حوزه رشد، توسعه و پیشرفت 
کشور متمرکز بر توسعه پایدار اقتصادی است؛ این دقیقاهمان نقطه ای است 

که بیشترین تالش را باید برایش به عمل بیاوریم.
وی با اشاره به تحریم های طوالنی علیه کشورمان در ادامه گفت: دشمنان 
در تحریم های بیش از 40 سال گذشته در درجه اول تحریم ها را اعمال کردند 
برای اینکه توان دفاعی ما تقویت نشــود اما دقیقــا در همان نقطه  جمهوری 

اسالمی باالترین دستاوردها را توانست به دست بیاورد.
وی ادامه داد: امروز ما در عرصه دفاع از تمامیت ارضی و اســتقالل کشور 
از برترین امکانات و ســالح ها برخوردار هســتیم در حالی که در سخت ترین 

تحریم ها هستیم.
امیرعبداللهیان در ادامه گفت: دشــمن به دنبال این بود که حوزه هســته 
ای صلح آمیز جمهوری اســالمی ایران از مدار خارج شود اما در این حوزه نیز 
شــاهد هستید که بیشترین دســتاورد ما هم در حوزه فعالیت هسته ای صلح 
آمیز است شاید هنوز هم کمتر نسبت به آثار اقدامات در حوزه هسته ای سخن 
گفته شده و دستاوردها کمتر برای افکار عمومی ارائه شده اما امروز ما در این 
دانش آنقدر پیشــرفت کرده ایم که در حوزه پزشــکی از جمله در زمینه مهار 
سرطان نه تنها تولید کننده بزرگ دارو هستیم بلکه جزو صادرکنندگان  دارو 

در این زمینه و سایر بیماری های خاص هستیم.
امیرعبداللهیان با اشاره به این  که  یکی از اقداماتی که در این سال ها دشمن 
بر آن متمرکز شده این است که اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را فلج کند ، 
گفت: دولت آقای رئیسی تمرکز بر اجرای برنامه توسعه پایدار اقتصادی دارد. 
به موازات این ما در وزارت امور خارجه موظف هســتیم که برای لغو تحریم ها 

از طریق مذاکره با طرف های مقابل اقدام کنیم.
وی تاکید کرد:  ما نه میز مذاکره را ترک خواهیم کرد و نه در میز مذاکره 

حاضریم که یک امتیاز بگیریم و ده امتیاز بدهیم.
وزیر خارجه در ادامه خاطرنشــان کرد: در اغتشاشات اخیر یکی از اهدافی 
کــه طرف های خارجی دنبال می کردند اغتشاشــاتی که به واقع از ان با لطف 
خدا، بصیرت مردم و با هدایت مقام معظم رهبری به خوبی از آن عبور کردیم 
؛ آن چه که باقی مانده تصاویر جعلی، ســاختگی و بزرگنمایی شده در برخی 
رسانه های فارســی زبان ضد انقالب است رســانه هایی که در دوره اغتشاش 
تحریک و تشــویق به خشــونت و ترور کردند اما کشــور از این مرحله هم به 
خوبی عبور کرد اما آنها تالش خود را برای تشــدید ایران هراســی و امنیتی 
سازی جمهوری اسالمی ایران همچنان ادامه می دهند اما تردید نکنید در این 

موضوع هم ناکام خواهند ماند و ایران و ایرانی همیشه افتخار آفرین است.

وزیرخارجه عراق خبر داد
احتمال حضور ایران و ترکیه در نشست امان

وزیر خارجه عراق در اظهاراتی با اشــاره به اینکه نسخه دوم نشست بغداد 
در پایتخت اردن برگزار خواهد شد تاکید کرد که انتظار می رود ایران و ترکیه 

نیز در این نشست مشارکت کنند.
به گزارش ایســنا به نقل از العربیه، فواد حســین، وزیر خارجه عراق امروز 
)چهارشــنبه( در نشست خبری مشترک با سامح شــکری و ایمن الصفدی، 
وزرای خارجه مصر و اردن گفت که یک نشســت منطقه ای دیگر در خصوص 
عراق در تاریخ ۲0 دســامبر جاری در امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد و 

انتظار می رود که ایران و ترکیه نیز در این نشست شرکت کنند.
وی تاکید کرد: نســخه دوم نشســت بغداد در بیســتم ماه جاری در امان 
برگزار می شود، در نشست اول ایران و ترکیه حضور داشتند و انتظار داریم که 

این دو کشور در نشست آتی نیز شرکت کنند.
فواد حسین با اشاره به اینکه این نشست اساسا در راستای حمایت از عراق 
برگزار شــد تاکید کرد که کشورش با چالش هایی مواجه است و برای عبور از 

این چالش ها نیازمند برقراری روابط منطقه ای و بین المللی است.
وزیــر خارجه عراق در ادامه گفت که کشــورش از دخالت ها و مشــکالت 
متعددی رنج می برد که برخی از این مشکالت به گذشته بازمی گردد و برخی 
دیگر به دلیل وجود سازمان های سیاسی از این کشورها در خاک عراق است.
وی گفت: ما تعهداتی داریم که به قانون اساســی مرتبط هســتند و اجازه 
نمی دهیم که هیچ ســازمانی از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه 
اســتفاده کند و همزمان نمی پذیریم که هیچ یک از کشــورهای همسایه به 

خاک عراق حمله داشته باشد.

انتقاد اوکراین از سطح همکاری های ایران و روسیه
وزیر خارجه اوکراین مدعی شد که تبعات منفی همکاری فنی - نظامی میان 

ایران و روسیه از منافع آن بیشتر است.
به گزارش ایســنا، دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین روز سه شنبه گفت: ما از 
نزدیک گام ایران در خصوص همکاری فنی نظامی این کشور با روسیه را دنبال 
می کنیم. تمامی استدالل های منطقی می گویند که این همکاری باید فورا خاتمه 
پیدا کند. ما تصمیم نهایی تهران را بررسی و مطابق با آن تصمیم گیری خواهیم 

کرد.
وی در ادامه گفت: پیام ما به طرف ایرانی بسیار واضح بوده است. ابتدا به آن ها 
گفتیم که یا از کارتان دست بکشید یا با تبعات جدی مواجه خواهیم شد. سپس 
به آن ها گفتیم که مهم نیست منافع ارسال پهپاد و تسلیحات به روسیه  چه باشد، 

چراکه تبعات منفی این همکاری بر منافع آن سنگینی می کند.

پولیتیک

دیپلماسی

پولیتیک

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
نشســت خبری با مطرح کردن ادعاهایی علیه 
ایران، به ســواالتی درباره اتفاقات اخیر ایران و 

تحوالت برنامه هسته ای ایران پاسخ داد.
به گزارش ایســنا، ند پرایس، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا در بخشــی از یک 
نشســت خبری که مشروح آن در وبگاه وزارت 
امور خارجه آمریکا منتشر شده است، در پاسخ 
به ســوالی درباره پیش نویس قطعنامه ای برای 
خارج کردن ایران از »کمیسیون وضعیت زنان 
سازمان ملل« که در چهاردهم دسامبر درباره 
آن رای گیری خواهد شد و در پاسخ به سوالی 
درباره تشــکیل کمیتــه حقیقت یاب گفت: ما 
نســبت به خارج کردن ایران از این کمیسیون 
متعهدیم، چون واقعا کار درســت این اســت. 
این نشــان می دهد که ما در کنار مردم ایران 
و سراسر جهان ایســتاده ایم، از جمله در کنار 
گروه های جوامع مدنی که خواستار خارج کردن 

ایران از این کمیسیون سازمان ملل شده اند.
پرایس در ادامه گفت که آمریکا با شــرکا و 
متحدانش در این زمینــه همکاری می کند تا 
همراه با اعضای شــورای اقتصادی و اجتماعی 
ســازمان ملل از این قطعنامه حمایت کنند و 

طی رای گیری در ۱4 دسامبر تصویب شود.
او درباره احکام صادر شده برای  برخی افراد 
در جریان ناآرامی های اخیــر در ایران، مدعی 
شد: این احکام برای ترساندن مردمی است که 
عقاید مخالفی دارند. حکومت ایران باید بداند 

که جهان نظاره گر است.
سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه 
اظهارات مداخله جویانه اش گفت: ما  نسبت به 
حمایت از مــردم ایران و ایجــاد هزینه برای 

مسئوالن برخوردها، متعهدیم.
وبــگاه وزارت امور خارجــه آمریکا در ادامه 
نوشــت، پرایس درباره برنامه هســته ای ایران 
گفــت: ما از ادعای ایران مبنــی بر این که در 
ســایت فردو تا خلــوص ۶0 درصــد اورانیوم 
غنی سازی می کند، باخبریم.  می دانیم که ایران 
مقادیر زیادی اورانیوم با خلوص باال در اختیار 
دارد که هیچ  کاربرد غیرنظامی موثقی برای آن 
ندارد و می توانــد در صورتی که ایران بخواهد، 

بیش تر و تا حد تسلیحاتی غنی سازی شود.

این در حالی اســت که مقامات ایران تاکید 
کرده اند تولید و به کارگیری تســلیحات اتمی، 
جایی در دکترین دفاعــی ایران ندارد و برنامه 
هسته ای ایران صرفا اهدافی صلح آمیز را دنبال 

می کند.
ادعای حرکت به سمت غنی سازی در 

سطح تسلیحات اتمی
به نوشــته وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، 
پرایس گفت: ما از ادعاهای ایران مبنی بر غنی 
ســازی۶0 درصدی در تاسیسات فردو آگاهی 
داریــم و می دانیم ایــران دارای اورانیوم غنی 
سازی شــده قابل توجهی اســت که استفاده 
غیر نظامی ندارند و اگــر ایران تصمیم بگیرد 
می توانــد آنها را بازهم غنی ســازی کرده و به 

سطح تسلیحاتی برساند.
این مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شــد 
ما به صراحت اعالم کرده ایم که اقدامات ایران 
برای تحت فشــار قرار دادن آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و اعضای آن از طریق انجام اینگونه 

اقدامات تحریک آمیز، ایران را در موقعیتی قرار 
نمی دهد که اهرم بیشتری به دست آورد.

وی بــدون اشــاره بــه اقدامــات تخریبی 
واشــنگتن و غرب، مدعی شد: اقدامات تشدید 
کننده هســته ای ایران مخرب است و تنها به 

هزینه های بیشتر منجر می شود.
وی در ادامــه ادعاهایش افزود: ما مصمم به 
جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای 
هستیم. و همچنان معتقدیم دیپلماسی بهترین 
راه برای جلوگیری از دســتیابی ایران به سالح 
هسته ای اســت. وی در عین حال بار دیگر با 
اذعــان به اینکه در حال حاضر مذاکرات برجام 
در دستور کار نیست و کشورش بر ناآرامی های 
ایران متمرکز اســت، مدعی شد ما بر حمایت 
از معترضان در سراســر ایران و پاسخگو کردن 
مقاماتی که مســئول ســرکوب بــی رحمانه 
اعتراضات هستند، متمرکز هستیم. سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریکا با ادعای حمایت از حق 
مردم ایران برای ابراز خواسته های خود، نقش 

واشنگتن را در ناآرامی های ایران منکر و مدعی 
شد که ناآرامی ها به آمریکا ربطی ندارند اما این 

کشور از مردم خود هراس دارد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
۲۶ آبان ماه قطعنامه پیشــنهادی آمریکا و سه 
کشــور اروپایــی را با ۲۶ رای موافــق، ۲ رای 
مخالف و ۵ رای ممتنع تصویب کرد. ســازمان 
انرژی اتمی ایــران در واکنش به این قطعنامه 
تولید اورانیوم در تاسیســات فــردو را تا غنای 
۶0 درصــد افزایش داد. اقدامات صورت گرفته 
 UF۶ در فردو شــامل تولید محصول اورانیوم
با غنای ۶0 درصد برای نخســتین بار در این 
مجتمع بوده و همزمان غنی سازی ۶0 درصد 
در مجتمع شــهید احمدی روشن )نطنز( نیز 

همچنان ادامه دارد.
دو قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی علیه ایــران، دو واکنش تهران را 
درپی داشت و غنی سازی اورانیوم در سایت های 
نطنز و فردو را به غنای ۶0 درصد رساند. پیش 

از ایــن نیز، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران در اجالس »گفتگوی مدیترانه« در 
رم ایتالیا گفت که باب دیپلماســی با ایران باز 
اســت اما به دلیل » انتخاب های ایران درباره 
درخواســت های فرابرجامی، ارســال پهپاد به 
روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، تهدید 
و گروگان گیری آمریکایی ها«، رسیدن به توافق 

در اولویت کاخ سفید نیست.
مذاکــره کننده ارشــد آمریــکا در گفت 
وگوهای غیرمستقیم با ایران مدعی شد: ایران 
طی دو ماه گذشــته موضعی را اتخاذ کرد که 
با بازگشــت به توافق در تناقــض بود. وی ادعا 
کرد: آنها خواســته هایی را مطرح می کنند که 
هیچ ارتباطی با برجام ندارد. رابرت مالی افزود: 
ایاالت متحده به جای تمرکز بر احیای برجام، بر 
حمایت از معترضان ایران و اقدامات جمهوری 
اســالمی در ارسال ســالح به روسیه متمرکز 
اســت. مذاکرات وین پس از ماهها رایزنی های 
فشرده در وین به مرحله ای رسیده که چنانچه 
ایــاالت متحده آمریکا به عنــوان طرف نقض 
کننده برجام مطالبات منطقی ایران و الزامات 
شــکل گیری یک توافق پایــدار و قابل اتکاء را 

بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.
اما دولت جو بایدن به دلیل مشکالت داخلی 
و فشار رژیم صهیونیستی، قدرت تصمیم گیری 
سیاســی برای بازگشــت به توافق هســته ای 
را نــدارد و به تاکتیــک مقصرنمایی و تعیین 
ضرب االجل های ســاختگی علیه ایران متوسل 
شده در حالیکه دســتیابی به توافق نهایی در 
انتظار تصمیم های سیاســی ایــاالت متحده 
آمریــکا در خصوص چند موضــوع باقی مانده 
مهم و کلیدی اســت. جمهوری اسالمی ایران 
تاکید دارد که اگــر طرف آمریکایی واقع بینانه 
عمل کند، امکان دســتیابی به توافق در وین 
وجود دارد. توافق مد نظر ایران سندی است که 
تحریم ها به صورت حداکثری رفع و منطقه  هم 

از اجرای آن بهره مند شود.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران اخیــرا در گفتگوی 
تلفنی با جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که ایران برای رسیدن 
به یک توافق خوب، قوی و پایدار آمادگی دارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا: 

تمرکز واشنگتن روی اعتراضات ایران است نه مذاکرات برجام
ناخرسندی آمریکا از افزایش غنی سازی ایران

سفیر ایران در سازمان ملل از آمریکا انتقاد کرد

تاثیر منفی تحریم ها بر توانایی مقابله با حوادث طبیعی

وال استریت ژورنال مدعی شد

تدارک تشدید تحریم های اروپا علیه ایران

معاون نماینده ایران در ســازمان ملل گفت: 
اســتفاده از تحریم بعنوان اهرم سیاســی خالف 
اصول بشردوستانه بوده و توان دولتها برای مقابله 

با حوادث طبیعی را کاهش می دهد.
بــه گزارش ایســنا، زهرا ارشــادی ســفیر و 
معاون نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران 
نزد ســازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: 
تحریم ها اگرچه تــوان کشــورها را در مقابله با 
بالیای طبیعی کاهش می دهد، با اینحال ایران با 
همکاری آژانس های سازمان ملل متحد، کنفرانس 
بین المللی مبارزه با طوفان های شن و گرد و غبار 

را در سال ۲0۲۳ برگزار خواهد کرد.
وی که در مجمع عمومی ســازمان ملل و در 
نشست »تقویت هماهنگی کمک های بشردوستانه 
و کمک های بشردوســتانه سازمان ملل متحد، از 
جمله کمک های ویژه اقتصادی« ســخنرانی می 

کرد. دیدگاه های کشورمان در این رابطه را تشریح 
و خاطر نشان کرد: جامعه بین المللی همچنان با 
چالش های نوظهور و در حال تحولی مواجه است.

وی افزود: با افزایــش روزافزون مردمی که از 
اثرات بالیای طبیعی، درگیری های مســلحانه و 
اشغال خارجی، همه گیری کرونا، تحریم های یک 
جانبه و محاصره کشــورها رنج می برند، ظرفیت 
این کشــورها بــرای رویارویی با ایــن چالش ها 
بــه میزان قابل توجهی کاهــش یافته و در عین 
حال مانع از توســعه کشــورهای آسیب دیده از 
فاجعه شده است. در منطقه غرب آسیا، وضعیت 
بشردوستانه در افغانستان، سوریه، فلسطین و یمن 

به طور مستقیم و غیرمســتقیم به رنج عظیمی 
برای مردم این کشورها منجر شده است. عالوه بر 
این، در منطقه ما، هجوم گسترده افغان های آواره 
به کشورهای همسایه نزدیک آن، از جمله ایران، 

این فاجعه را به شدت تشدید کرده است.
ســفیر و معاون نمایندگی ایران نزد سازمان 
ملل افزود: ما قویــاً بر این باوریم که پرداختن به 
علل ریشــه ای بحران های انسانی و وضعیت های 
اضطراری و همچنین ســرمایه گذاری بیشتر در 
زمینه پیشگیری، تنها راه حل های پایدار برای این 
پدیده جهانی است. به نظر ما، تمام اصول و اهداف 
منشور ملل متحد، به ویژه احترام به حاکمیت و 

تمامیت ارضی کشورها، باید توسط همه کشورها و 
همچنین سازمان های کمک بشردوستانه به شدت 
رعایت شود، در همین راســتا، هرگونه بحران یا 
شرایط اضطراری بشردوستانه، به ویژه آن هایی که 
عمداً تحت یک برنامه سیاسی مشخص و پنهان 
ایجاد شــده اند، نباید منجر بــه مداخله خارجی 

نظامی، از جمله به بهانه مسئولیت حمایت شود.
 ارشادی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
بر اهمیت فعالیت های کمک های بشردوستانه، از 
جمله »سیستم پاســخ بشردوستانه سازمان ملل 
متحد« و ضرورت حفظ ماهیت صرفاً بشردوستانه 
آن تأکید می کند. نگرانی های مشــروع در مورد 

انحــراف کمک هــای بشردوســتانه و همچنین 
فعالیت های غیربشردوســتانه تحــت عنوان ارائه 
کمک های بشردوســتانه باید بصــورت فوری با 

تحقیقات کامل و مستقل پاسخ داده شود.
وی افزود: ما بر این عقیده هســتیم که مقابله 
پایدار با وضعیت های بشردوستانه مستلزم بسیج 
منابع با اتخاذ رویکردهای تامین مالی پیش بینی 
شــده در سیستم بودجه ســازمان ملل است. در 
این راســتا، کسانی که با مشارکت در مخاصمات 
یا تهیه تســلیحات پیشرفته در جنگ ها و اشغال  
طوالنی کشورها نقش دارند، باید بار بیشتری را در 
تأمین مالی پاسخ های بشردوستانه سازمان ملل به 
دوش بکشند. این همچنین شامل کسانی می شود 
که به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای که منجر به 
تغییرات سریع آب و هوا و تشدید بالیا می شود، 

مسئولیت تاریخی دارند.

خبرنگار ارشد نشــریه وال استریت ژورنال از 
احتمال تشــدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
ایران به بهانه مســائل حقوق بشــری و ادعای 

پهپادی خبر داد.
به گزارش ایرنا، الرنس نورمن در توئیتی ادعا 
کرد که بســته تحریمی جدیدی برای بررســی 

در نشســت آتی شــورای وزرای امــور خارجه 
کشــورهای اروپایی آماده شده اســت. در این 
بسته طبق ادعای وی ۱0شخصیت و نهاد ایرانی 
به بهانه ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در 

جنگ اوکراین در فهرست تحریم ها قرار دارند.
دور آتی نشست شــورای وزرای امورخارجه 
اتحادیه اروپا روز دوشــنبه هفتــه آینده برگزار 

خواهد شد.
دیپلمات هــای ارشــد کشــورهای اروپایی 
۲۳ آبــان ماه گذشــته نیز در تــداوم رویکرد 
مداخله جویانه در امور داخلی ایران و تالش برای 
تنفس مصنوعی به اغتشاشگران، مسائل حقوق 

بشــری را بهانه و ۲۹ شخصیت و ۳ نهاد ایرانی 
را به فهرست تحریم های اتحادیه اضافه کردند. 
به این ترتیب فهرست تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه ایران به ۱۲۶ شخصیت و ۱۱ نهاد رسید.
این اتحادیه و سه کشــور انگلیس، آلمان و 
فرانســه اخیرا به بهانه مســائل حقوق بشــری 
و ادعای بی اســاس مشــارکت ایران در جنگ 

اوکراین تحریم های جدیدی را وضع کرده اند.
جمهوری اســالمی ایران پیشــتر نسبت به 
تبعــات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشــدار 
داده و تصریح کرده بــود که این قبیل اقدامات 

بی پاسخ نخواهد ماند.

ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت خارجه ایران 
پیشــتر درمورد مواضع کشورهای اروپایی گفته 
بود: چند کشــور معدود به رفتارهای سیاســی 
روی آورده اند و جمهوری اسالمی اجازه دخالت 
به این کشــورها را نخواهــد داد. توصیه ما این 
است که کشــورهای اروپایی از استفاده ابزاری 
از حقــوق بشــر اجتناب کنند و بــه چارچوب 
دیپلماتیک ایفا کننــد. وی تصریح کرد: تحریم 
و استفاده از ابزارهای تحریمی ورق سوخته ای 
اســت که برای ایران کارامــدی الزم را نخواهد 
داشــت،ایران درمورد تحریم پاســخ متناسب و 

الزم را خواهد داد.

مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا مدعی شد که 
اخیرا یک قایق گشتی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی 
در تنگه هرمز نزدیک شد. به گزارش ایسنا به نقل از یورو 
نیوز، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا )سنتکام( 
مدعی شــد که یک قایق گشتی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به  صورت »ناامن و غیر حرفه ای« علیه ناوهای 
نیروی دریایی آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز در شامگاه 

روز ۵ دسامبر اقدام کرد.
در این بیانیه آمده اســت که نــاو یواس ان اس لوئیس 
بی پولر و ناوشــکن یواس اس سولیوانز در حال انجام یک 
ترانزیــت معمولی در آب هــای بین المللی بودند که قایق 
گشــتی نزدیک آن ها شــد. این نهــاد در ادامه توضیح 

ماجرا گفت که قایق ایرانی با تابش نورافکن ســعی کرد 
در حرکــت ناوها اختالل ایجاد کند. ســنتکام با اشــاره 
بــه این که این قایق از فاصلــه ۱۵0 یاردی ]حدود ۱40 
متری[ کشــتی های آمریکایی عبور کــرد، افزود که این 
قایق »به طــور خطرناکی« نزدیک شــد، به خصوص که 
این اقدام در شــب انجام گرفــت. این نهاد در ادامه گفت 
که کشــتی های آمریکایی با استفاده از هشدارهای صوتی 
و لیزرهای غیر کشــنده وضعیت را کنتــرل کردند و به 

ترانزیت خود ادامه دادند.
ســنتکام مدعی شد که اقدامات ســپاه استانداردهای 
بین المللی رفتار حرفــه ای و ایمنی دریا را نقض می کند 

و خطر اشتباه محاسباتی و برخورد را افزایش می دهد.

ماتانیاهو انگلمن بازرس کل رژیم صهیونیســتی درباره 
ضعــف امنیت ســایبری و شــکاف های امنیتی جدی در 
ســاختار نظامی این رژیم به ویژه درحوزه سیســتم های 

اطالعاتی به شدت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایرنا، شــبکه ۱4 اســرائیل به نقل از بازرس 
کل این رژیم تاکید کرد که شــکاف های امنیتی گسترده 
در امنیت سیســتم های اطالعاتی نظامیان رژیم اسرائیل 
وجود دارد و هیچگونه سیســتمی که توان ارائه حفاظت 
امنیتی کافی برای تشــکیالت نظامی این رژیم را داشته 
باشــد، در دست نیست. این مقام صهیونیست افزود: هیچ 
سیستم الکترونیکی که قادر به ارائه حفاظت امنیتی کافی 
برای اطالعات و پایگاه های اطالعاتی نظامیان اســرائیلی 

در داخل ارتش باشد، نداریم و الزامات مندرج در مقررات 
سیاست امنیت سایبری مربوط به این تشکیالت بر زمین 
مانده و اجرایی نشــده اســت. انگلمن تاکید کرد: این بی 
توجهی بــه تامین الزامــات و مقررات سیاســت امنیت 
ســایبری در تشــکیالت ارتش ممکن اســت پایگاه های 
اطالعاتــی ارتش را در معرض خطر آســیب و از دســت 
رفتن اعتبار و محرمانه بودن داده های شــخصی نظامیان 

قرار دهد.
ناظر کل رژیم صهیونیستی اذعان کرد: مدیریت کارآمدی 
بر سیستم های اطالعات و داده های نظامی صورت نمی گیرد 
و بیم آن می رود که سیستم فعلی تشخیص هویت کاربران 

نتوانند امنیت مورد نظر را تامین کنند.

نگرانی تل آویو درباره ضعف سایبری اسرائیلادعای سنتکام درباره رویارویی قایق گشتی سپاه با ناوهای آمریکایی

روزنامه واشــنگتن پســت ضمن اشاره به 
تحــوالت مربوط به اقدامــات ناتو طی جنگ 
افغانستان فاش کرد که ژنرال های بازنشسته 
آمریکایی با وجود هشــدارهای واشنگتن به 
دنبال داد و ستد با یکی از شرکت های هوایی 

جمهوری آذربایجان بوده اند.
طبق این گــزارش، در جریان جنگ ناتو 
با افغانســتان، فرماندهان نظامــی آمریکا به 
جمهوری آذربایجان ســفر کردند تا با وجود 
انتشار گزارش هایی در مورد شباهت رفتاری 
رئیس جمهوری آن کشــور با سران مافیا، با 

الهام علی اف دیدار کنند.
مقام هــای وزارت دفاع آمریکا علی اف را 
متقاعد ســاختند که مرزهــا و حریم هوایی 
کشــورش را که اهمیت حیاتی برای مســیر 

تدارکاتی ناتو و آمریکا در افغانستان داشتند، 
بــاز کند. در عوض واشــنگتن بــه علی اف 
پیشنهاد شراکت دیپلماتیک و قرارداد دفاعی 
بــه ارزش ۳۶۹ میلیون دالر بــا هواپیمایی 

ترابری آذربایجانی »جاده ابریشم« داد.
در  شــده  منتشــر  اســناد  براســاس 
نــب  مــک  دانکــن  پســت،  واشــنگتن 
 )Duncan McNabb( و ویلیــام فریــزر 
)William Fraser III(، دو تــن از ژنرال 
های نیروی هوایی که بر مســیر تدارکاتی ای 
که از سال ۲00۸ تا ۲0۱4 فعال بود، نظارت 
می کردند، تالش کردند تا از ارتباطات خود با 
مقام های جمهوری آذربایجان منتفع شوند. 
این دو پس از بازنشســتگی با هواپیمایی راه 
ابریشم بر سر عقد قراردادهای مشاوره مذاکره 

کردند.
معمــوالً وزارت امــور خارجــه آمریکا و 
نیروهــای نظامی  بــا درخواســت  پنتاگون 
بازنشســته آمریکایــی بــرای همــکاری با 
کشــورهای خارجــی و یا شــرکت هایی که 
به وســیله دولت های دیگر اداره می شوند، 
موافقت می کنند. بر اســاس اسناد موصوف، 
زمانی که نیروی هوایی آمریکا از داد وســتد 
این دو آگاه شد، هشدار داد که احتمال دارد 
این روابط مایه خجالت و خطری علیه امنیت 

ملی آمریکا باشد.
به نوشته واشــنگتن پست، فریزر در سال 
۲0۱۵ به دولت آمریکا هشــدار داده بود که 
ممکن اســت در صورت ممانعت از همکاری 
وی با شرکت هواپیمایی راه ابریشم، جمهوری 

آذربایجان تالفی کرده و دولت علی اف حتی 
مســیر تدارکاتی آمریکا و ناتو به افغانستان را 
مسدود کند. بر اســاس گزارش طبقه بندی 
شده ســال ۲00۹ سفارت آمریکا در باکو که 
تارنمای افشــاگر ویکی لیکس منتشــر کرد، 

علی اف فردی توصیف شــده بود که ترکیبی 
از مایکل و ســانی فرزنــدان دون کورلئونه، 
شخصیت اصلی رمان و فیلم پدرخوانده است. 
طبق این سند، علی اف می خواست همه چیز 

مطابق میل خودش باشد.

کاسبی ژنرال های بازنشسته آمریکا در جمهوری آذربایجان


