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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سه سال پیش وقتی دونالد ترامپ، 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
شد، کاریکاتوریست خوش ذوقی، تصویر 
ترامپ را به شکل تخم مرغی کشیده بود 
که درونش ویالدیمیر پوتین بود. پوتین، 
سیاستمدار کهنه کاری روسی، مردی 
است که برای بسیاری اعجوبه سیاست 
است؛ آنقدر که معتقدند دستان سیاس 
او در پشت پرده ها، رئیس جمهور ایاالت 

متحده را هم تعیین کرده است. 
حاال ترامپ در آســتانه انتخاباتی 
دیگر اســت و دوباره حرف و حدیث ها 
درباره قدرت پوتین در تعیین سرنوشت 
انتخابات آمریکا به راه افتاده است. شبکه 
ان بی  ســی نیوز دو روز پیش به نقل از 
چهار منبع آگاه نوشت که دونالد ترامپ 
به دنبال دیدار با والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روســیه در آســتانه انتخابات 

نوامبر است.
هرچند که کاخ سفید این ادعاها را رد 
کرده است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در واکنش به این خبرها 
گفت که »ترامپ هرگز خواستار دیدار 
با پوتین نشده و رئیس جمهور آمریکا 

پیش از انتخابات ریاســت جمهوری 
نوامبر با رئیس جمهور روســیه دیدار 

نخواهد کرد.«
در مقابل اما آن منابع ناشــناس به 
ان بی سی نیوز گفته اند: »ترامپ قصد 
دارد در دیــدار با پوتین به روزرســانی 
توافقنامه نیواســتارت بــرای کنترل 
تســلیحات هســته ای را اعالم کند تا 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یک 
پیروزی دیگر در عرصه سیاست خارجی 

را به افکار عمومی نشان دهد.«
آنهــا تاکیــد کرده اند کــه ترامپ 
می خواهد توانایی هایش در دستیابی به 
توافق را نشان دهد. به دنبال همین اخبار 
برخی مشاوران ترامپ هشدار داده اند که 
روسیه احتماال قصد دخالت در انتخابات 
2020 را دارد. آنها همچنین ادعا کرده اند 
که ســرویس های اطالعاتی روسیه و 
کرملین به نیروهای طالبان پیشنهاد 
پاداش نقدی در ازای کشــتن سربازان 

آمریکایی در افغانستان را داده اند.
سه بر دو؛ به نفع پوتین

همزمان با این نگرانی ها، پوتین بازی 
در زمین برجام را هم در دســت گرفته 
است. شکست بی سابقه آمریکا در جلسه 
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل 

در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران، گذشته از آن که نمایشی از انزوای 
تیم ترامپ بود، میدان داری روس ها را 

هم در پی داشت. 
پوتین که کشورش به پیش نویس 
قطعنامه آمریکا رأی منفی داد، پیش از 
نشست شورای امنیت پیشنهاد کرد که 
نشستی مجازی با حضور اعضای دائم 
شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی 
آمریکا، چین، انگلیس، فرانسه و روسیه، 

به همراه آلمان و ایران برگزار شود. 
رئیس جمهور روسیه در بیانیه خود 
با کنایه ای به آمریکا با بیان اینکه بحث 
درباره موضوع ایران در شورای امنیت 
سازمان ملل بسیار پرتنش شده است، 
تصریح کرد: »اتهامات بی اساسی علیه 
ایران مطــرح می شــود. پیش نویس 
قطعنامه ها با هدف از بین بردن مصوبات 
متفق القول پیشین شورای امنیت تهیه 

می شوند.«
او همچنین الزم دیــد که بار دیگر 
مانند همیشــه تاکید کند که »روسیه 
کامال به توافقنامه هسته ای ایران پایبند 
است.« پوتین از سایر کشورها خواست 
که پیشــنهاد او را با دقت مد نظر قرار 

دهند. 

جالب آنکه مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه بالفاصله واکنش مثبتی به این 
پیشنهاد نشان داد. مکرون که در طول 
دو سه سال گذشته بارها برای ختم غائله 
میان ایران و آمریکا خیز برداشته و هر 
بار ناکام بازگشــته است، اعالم کرد که 
کشورش برای حضور در نشست ایران 

و 5+1 آمادگی دارد. 
چین، عضو دیگر شورای امنیت که 
اتفاقا آن نیز بــه پیش نویس قطعنامه 
آمریکا رأی منفی داده بود که هم از این 

نشست استقبال کرد. 
تا اینجــای کار از میــان پنج عضو 
شورای امنیت، ســه عضو آن موافقت 

خود با برگزاری نشستی آنالین با حضور 
ایران را اعالم کرده اند. انگلیس واکنش 
صریحی نشان نداده است. آمریکا اما آن 
را رد کرده است و این یعنی سه بر دو به 

نفع پوتین. 
بیم و امیدهای پرزیدنت

رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی 
کاخ ســفید درباره آن گفت: »پوتین 
پیشنهاد نشست سران پنج عضو دائم 
شــورای امنیت را مطرح کرد اما ما آن 
را رد کردیم. این نشست فقط با روسیه 
نبود بلکه روســیه، آلمان، ایران و دیگر 
اعضای دائمی شــورای امنیــت بود تا 
آمریکا را به بازگشت به توافق وحشتناک 
برجام تحت فشار قرار دهند که از ابتدا 

فاجعه بار بود.«
ایــن مخالفت آمریکا با پیشــنهاد 
پوتین، همراه است با امیدی که به اسنپ 
بــک دارد. روز جمعه وقتی شکســت 
بی نظیــر آمریکا در شــورای امنیت با 
بازتاب گســترده ای مواجه شد، دونالد 
ترامپ در باشــگاه گلف خود در شهر 
»بدمینستر« گفت: »می دانستیم که 
نتیجه این رأی گیری چه خواهد شد، 
ولی بار دیگر بازگشــت تحریم ها علیه 
ایران را آزمایش می کنیم. هفته آینده 

خواهید دید!«
در کنار این امیــد پرزیدنت ترامپ، 
بیم واکنش سایر اعضای برجام، جلوه 
پررنگ تری داشت. پس از اینکه او وعده 
هفته آینده را داد، اتحادیه اروپا صراحتا 
اعالم کرد که آمریکا از برجام خارج شده 
و حق اســتفاده از مکانیسم ماشه برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را ندارد. 
دیپلمات ها می گویند که دولت او به 
دنبال یک حقه حقوقی برای بازگردان 
این تحریم هاســت؛ در عیــن حال اما 
روسیه، چین و حتی سه کشور اروپایی 
طرف برجام مانع او هســتند. از این رو 
تحلیل ها بر این است که ترامپ در این 
بازی نیز شکست ســختی مانند آنچه 
درباره تمدید تحریم تسلیحاتی رخ داد 

را متحمل خواهد شد. 
در ایــن بین بــه نظر می رســد 
همزمان با افــول بیش از پیش وجهه 
آمریکا، پوتین قصد دارد قدرت روسیه 

را به نمایش بگذارد.

 پیشنهاد پوتین به نفع ایران 
تمام می شود

در همین راســتا، علــی رغم اعالم 
مخالفت کاخ سفید با پیشنهاد نشست 
آنالین با حضــور ایران، روز گذشــته 
ســرگئی ریابکوف، معــاون وزیر امور 
خارجه روسیه خبر داد که مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا و الوروف، همتای 
روســی وی درباره پیشنهاد والدیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهور روســیه برای 
برگزاری نشستی ویدئویی در سازمان 

ملل با حضور ایران گفتگو کرده اند.
او همچنیــن از سیاســت فشــار 
حداکثری آمریکا انتقاد کرده و افزوده 
است: »باج خواهی و فشار سیاسی غلط 
اســت، اما ایاالت متحده، تاکنون خود 
را قانع نکرده که این سیاســت نتیجه 

مطلوب را نداشته است.«
بدین ترتیب روســیه همچنان بر 
موضع خود استوار است. حال باید دید 
که در روزهای آینــده این میدان داری 
روســیه به نتیجه می رسد یا نه. نتیجه 
آن هم ایران و هــم وضعیت ترامپ در 
انتخابات پیش رویــش را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. درباره ترامپ وضعیت 
پیچیده است. ایران اما به چنین نشستی 

خوش بین است. 
مهدی ذاکریان، کارشناس مسائل 
بین الملل دیروز در همیــن ارتباط به 
ایسنا گفت:  »پیشنهاد پوتین هم مثل 
روندی که در شورای امنیت اتفاق افتاد 
به نفع ایران تمام می شود و نباید هیچ 
نگرانی درباره رونــد و نتیجه حاصل از 

پیشنهاد آقای پوتین داشته باشیم.«

آیا سرنوشت برجام را پوتین رقم خواهد زد؟

والدیمیر و فرصت قدرت نمایی روسی

خبر

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به سخنان 
رئیس جمهور و برخی مسئوالن  کشورمان آن چه آن را تهدیدات 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مسئوالن 
ایرانی علیه امــارات می خواند را در تضاد با عرف دیپلماســی 

عنوان کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه عکاظ، نایف فالح مبارک 
الحجرف در ادامه گفت: از تهران می خواهیم که به اصول و قوانین 
منشور ســازمان ملل و قوانین بین المللی که بر پایه احترام به 

حاکمیت کشورها است، احترام بگذارد.
الحجرف همچنین گفت که از ایران می خواهیم که مشکالت 
را از طریق راه حل مسالمت آمیز حل کند و از آنچه وی به کارگیری 

زور و تهدید خوانده، اجتناب کند.

پیش از ایــن وزارت خارجه امارات در اعتراض به ســخنان 
حسن روحانی در رابطه با عادی ســازی روابط ابوظبی با رژیم 
صهیونیستی، کاردار جمهوری اسالمی ایران در ابوظبی را احضار 

و یادداشت اعتراضی به او تحویل داد.
وزارت امور خارجه امارات مدعی شــده است که اظهارات 
رئیس جمهور ایران »تحریک آمیز است و پیامدهای خطرناکی 

بر امنیت و ثبات منطقه دارد.«
حسن روحانی در سخنانی با اشاره به توافق میان امارات 
و اســرائیل در روزهای اخیر تاکید کرده بود: این روزها ما با 
یک کشور همسایه مواجه شــدیم که خودش را متأسفانه به 
دشمن جهان اسالم و منطقه و قاتل فلسطینیان نزدیک کرد 
و با او ارتباط برقرار کرد. کشوری که مردم مسلمانی دارد ولی 

حاکمانش تلقی غلطی دارند که با نزدیک شدن به آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی اقتصاد و امنیت شان تامین می شود.اما 
این کار محکوم است، غلط است و خیانت به مسلمانان است. 
در این شرایط برای خوشامد حاکمی که در یک کشور غربی 
می خواهد در انتخابات شرکت کند چنین کاری صورت گرفته 
است وگرنه چرا باید در چنین زمانی رخ دهد؟ و چرا باید این 
موضوع نه از ســوی این دو که از سوی یک کشور ثالث یعنی 

آمریکا در جهان مطرح شود؟
رییس  جمهور گفت: آنــان به خاطر اینکه یــک آقایی در 
واشنگتن می خواهد رأی بیاورد آمدند و به ملت خودشان و به 
دنیای عرب و به مردم فلسطین خیانت کردند و آن وقت تصور 
می کنند که اگر به آنان نزدیک شــوند امنیت خــود را تامین 

کرده اند. من بارها گفتم صدام از ما خواهش کرد که چیزی نگوییم 
تا او برود و کویت و امارات و قطر و بحرین را بگیرد. ولی ما پیش از 
آنکه کشورهای خلیج فارس از خواب بیدار شوند یا از ترس عبور 
کنند با این اقدام صدام مخالفت کردیم. این خطا بسیار بزرگ 
است و امیدواریم که امارات از این خطا باز گردد و بداند که نه به نفع 
حاکمانش است و نه به نفع مردمشان. این را هم بدانند که مبادا 
بخواهند پای اسرائیل را به منطقه باز کنند که اگر چنین شود با 

آنان به شکل دیگری برخورد می شود.

واکنش دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به سخنان روحانی؛

ایران مشکالت را از طریق مسالمت آمیز حل کند
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رئیس قوه قضائیه:
امارات منتظر واکنش ها به 

خیانتی که کرد، باشد
ابراهیــم رئیســی، رئیــس قــوه قضاییه در 
جلسه شــورای عالی قضایی توافق امارات و رژیم 
صهیونیســتی برای توسعه روابط شــان را نتیجه 
فریب خوردن اماراتی ها دانســت و به حاکمان این 
کشور که در برج های شیشه ای نشسته اند هشدار 
داد که منتظر واکنش مردم با غیرت امارات و دیگر 
کشورهای جهان باشند. وی افزود: خیانت حاکمان 
امارات قابل گذشت نیســت و با گذشت زمان هم 
پاک نخواهد شد و همدستی و همراهی و همکاری 
امارات با رژیم کودک ُکش و متجاوز اسراییل از چشم 
آزادگان جهان مخفی نمی مانــد و در یاد ملت ها 

خواهد ماند.
    

تقاضای تحقیق و تفحص از 
سازمان برنامه و بودجه کلید خورد

محسن علیزاده، عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس از تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق 
و تفحص از سازمان برنامه و بودجه خبر داد و به ایسنا 
گفت: نحــوه ی عملکرد و توزیع منابع در ۷ ســال 
گذشــته از محورهای عمده این تحقیق و تفحص 
بوده است. وی با اشاره به جمع آوری امضا برای این 
طرح، افزود: تقاضای تحقیق و تفحص پس از تکمیل 
امضاها تقدیم هیات رییسه خواهد شد و بعد از آن به 
معاونت قوانین ارجاع می شود و نهایتا در کمیسیون 

برنامه و بودجه مطرح خواهد شد.
    

دستیار ارشد ظریف با بشار اسد 
دیدار کرد

علی اصغر خاجی، دســتیار ارشــد وزیر امور 
خارجه کشــورمان در امور ویژه سیاســی با بشار 
اسد، رئیس جمهور ســوریه دیدار و گفت وگو کرد. 
بر اساس گزارش العالم، رایزنی درباره همکاری های 
کشورهای ضامن روند آســتانه برای برون رفت از 
بحران سوریه از مهمترین مسائل این دیدارها بود. 
تحوالت منطقه از جمله توافق عادی سازی روابط 
امارات با رژیم صهیونیستی و چگونگی مقابله با آن در 
منطقه نیز جزو مهمترین محورهای دیدار یاد شده 
بود. این دیدار با حضور سفیر کشورمان در سوریه و 
»ولید المعلم« وزیر امور خارجه سوریه در دفتر کار 

رئیس جمهور سوریه، در کاخ الروضه انجام شد.
    

از سوی خطیب زاده مطرح شد؛
ایران ارسال سالح به طالبان را 

تکذیب کرد
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
با رد ادعای وزیر خارجه آمریکا در خصوص ارسال 
ســالح به طالبان گفت: این اتهامات تالش برای 
انحراف افکار عمومی مردم افغانستان  از کمک های 
واشنگتن به داعش اســت. وی با بیان اینکه آنچه 
امروز در افغانستان می گذرد نتیجه جنگ افروزی 
و مداخالت آمریکا در امور افغانستان است، افزود: 
آمریکا هنوز پاسخی به خواسته های افکار عمومی در 
مورد هویت بالگردهایی که برای کمک به داعش در 
حریم هوایی تحت پوشش ناتو در افغانستان به پرواز 

در می آیند، نداده است.
    

کی یف درباره هواپیمای اوکراینی:
فعال نمی توانیم میزان غرامت را 

مشخص کنیم
به گــزارش ایلنا به نقل از رادیــو ملی اوکراین، 
دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین در مورد سانحه 
هواپیمای اوکراین گفت: غم و اندوه این فاجعه در یاد 
ما باقی می ماند اما اگر عدالت اجرا شود، می توانیم 
این صفحه را در روابط میان کی یف و تهران رد کنیم. 
وی افزود: باید همه جزئیات روشن شود در صورتی 
که تمام ابعاد اتفاق را بدانیم  می توانیم درباره میزان 
غرامت گفت وگو کنیم. اما هرگز مصالحه ای که یاد 
قربانیان و نزدیکانشان را نادیده بگیرد و یا مطالبات  

ما را تحقق نبخشد، نمی پذیریم.
    

حسام الدین آشنا:
آمار دقیق کشته شدگان آبان به 
رئیس جمهور اعالم نمی شود

حسام الدین آشنا، مشــاور حسن روحانی در 
خصوص اینکه چرا حسن روحانی که زمانی گفته 
بود پزشک قانونی قرار است آمار کشته شدگان 
را اعالم کنــد، هنوز این آمار را اعــالم نکرده، به 
»اندیشــه پویا« توضیــح داد که درباره شــمار 
کشته شدگان، اعداد متفاوتی به رئیس جمهور 
اعالم می شود. نیروی انتظامی یک چیز می گوید، 
وزارت کشــور چیز دیگری می گویــد، وزارت 
بهداشــت و درمان هم عدد دیگری را می گوید. 
وی تاکید کرد: آمار درست را باید پزشکی قانونی 

بدهد که »مسئولیت آن با قوه قضاییه است.«

تحلیل ها بر این است که 
ترامپ در بازی اسنپ بک 
نیز شکست سختی مانند 
آنچه درباره تمدید تحریم 

تسلیحاتی رخ داد را متحمل 
خواهد شد. در این بین به نظر 

می رسد همزمان، پوتین 
قصد دارد قدرت روسیه 

برای حل مسئله برجام را به 
نمایش بگذارد

مهدی ذاکریان، کارشناس 
مسائل بین الملل می گوید: 

پیشنهاد پوتین هم مثل 
روندی که در شورای امنیت 
اتفاق افتاد به نفع ایران تمام 
می شود و نباید هیچ نگرانی 
درباره روند و نتیجه حاصل 

از پیشنهاد آقای پوتین 
داشته باشیم

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای اعالم 
کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
تهدیدات سایبری از ســوی هر دولت، گروه یا 
فردی را در هر سطحی با قدرت پاسخ خواهد 

داد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: معتقدیم، 
حقوق بین الملل قابل اعمال بر فضای سایبری 
باید توزیع کننده عادالنه منافــع و امتیازات 
یک فضــای صلح آمیز ســایبری و متضمن 
»دسترسی« و »حاکمیت منصفانه« برای تمام 

دولت ها باشد.
ماده دو این بیانیه به سیاست های حاکمیتی 

نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران در 
این خصوص پرداخته و تاکیده کرده: عملیات 
بهره برداری ســایبری در مواقعی که مستلزم 
نفوذ غیرمجاز به زیرســاخت های ســایبری 
)دولتی یــا خصوصی( تحت کنتــرل دولت 
دیگری باشد، می تواند نقض حاکمیت دولِت 

هدف تلقی شود.
در بخــش دیگــری از این بیانیــه آمده 
است:مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر 
مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت 
یا علیه عناصر سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی آن با توســل به ابزار سایبری و غیر 

سایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی تواند 
دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر 
آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات 
اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به 
منظور تحصیل تبعیــت آن در اِعمال حقوق 
حاکمیتی اش یا تضمین کســب امتیازاتی از 
آن، از هر نوع، وادار نماید. تمامی اشکال آشکار، 
ظریف و تکنیک های بســیار پیچیده اجبار، 
برانــدازی و هتک حرمت )اعم از ســایبری و 
غیر سایبری( با هدف اخالل در نظم سیاسی، 
اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت ها یا بی ثبات 
سازی حکومت هایی که در صدد آزادسازی نظام 

اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا 
دست اندازی خارجی هستند، غیر قانونی است.

در بخش پایانی این بیانیه تصریح شــده: 
»به باور نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایــران چنانچه شــدت عملیات ســایبری 
به زیرســاخت های حیاتی کشــور به آستانه 
حملــه مســلحانه متعــارف ارتقــاء یابد، 
حق دفاع مشــروع بــرای نیروهای مســلح 

 جمهوری اســالمی ایــران محفوظ اســت. 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به سان 
دکترین قابل اعمال خــود در فضای فیزیکی، 
در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه ای 
نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را به 
عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله 
با تهدیدات متنوع و متکثر فضای ســایبری 

قلمداد می کنند.
بدیهی اســت نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران در صورت نقض هر یک از خط 
مشی ها و سیاســت های تبیین شده، از سوی 
دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت 
یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل 
هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و 

پشیمان کننده پاسخ دهند.«

ستادکل نیروهای مسلح:

تهدیدات سایبری با قدرت پاسخ داده می شود


