میتوانیم دشمنان را با شکستهای سریالی بیشتری مواجه کنیم

چهارشنبه  ۱۱تیر 1399
وطنامروز شماره 296۲

فرمانده کل سپاه گفت :ما در شرایط تحریم و مشکالتی که دشمنان برای ما ایجاد کردند ،استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا را شکست دادیم؛ امروز
که آنان دچار مشکالت اساسی هستند ،میتوانیم آنها را با شکستهای سریالی بیشتری مواجه کنیم .سرلشکر حسین سالمیبا تاکید بر اینکه راهی جز
قوی شدن نداریم ،اظهار کرد :ما باید شاهد مثالی روشن برای جهان و نمونه و الگوی مجسم برای آنان باشیم و این مهم تحققیافتنی است.

سیاسی

سخنگوی قوهقضائیه در نشست خبری با خبرنگاران از پایان رسیدگی به پرونده روحاهلل زم خبر داد

اخبار

حکم آمد

پیکر شهید افغانستانی دفاع مقدس
در حرم مطهر رضوی آرام گرفت

مراسم خاکسپاری پیکر مطهر شهید نسیم افغانی روز
گذشته در حرم منور رضوی برگزار شد.
این مراسم در صحن آزادی حرم مطهر رضوی برگزار
شد و با هدف رعایت پروتکلهای بهداشتی صرفا تعدادی
از خدام آستان قدس رضوی در این مراسم شرکت کردند.
الزم به ذکر اس��ت مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید
دوران دف��اع مقدس که بتازگی در تفحص منطقه فکه
پیدا شده است نیز عصر دوشنبه در رواق امام خمینی(ره)
حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) برگزار شد .حجتاالسالم
پناهیان در این مراسم با اشاره به زنده بودن شهدا بر اساس
آیات قرآن کریم گفت :اکنون شاهد تاثیرگذاری شهدا بر
جامعه هستیم و شهدای جنگ تحمیلی ،شهدای مدافع
حرم را تربیت کردند .وی ادامه داد :شهدای افغانستان در
زمان دفاع مقدس و دفاع از حرم ،هجرت را به همراه غربت
با هم درآمیختند و با برداشتن مرزهای جغرافیایی در زمان
ظهور حضرت ولیعصر(عج) شاهد رنگینکمان زیبایی از
ی به مدد خون شهدای افغانستان ،عراق و
جامعه اسالم 
ایران خواهیم بود .شهید «نسیم افغانی» برطرفکننده
کینهای است که دشمنان اسالم با دسیسه در حال شکل
دادن بین  ۲ملت ایران و افغانستان بودند .در این مراسم
بیانیهای از س��وی خانواده شهدای افغانستانی خطاب به
رهبر حکیم انقالب قرائت شد که در آن از تدبیر معظمله
برای به خاک سپاری شهید «نسیم افغانی» در حرم مطهر
رض��وی قدردانی کرده و بر تجدید بیعت خود با ولی امر
مسلمین تاکید کردند.

نامه خوئینیها سبک و ناشیانه بود

نماینده ق��م در مجلس گفت :نام��ه خوئینیها به
رهبر معظم انقالب یک فرار به جلو و شگرد تبلیغاتی-
انتخاباتی اس��ت که خیلی ناش��یانه و س��بک نوشته
ش��د .علیرضا زاکانی ،نماینده مردم قم در گفتوگو با
فارس گفت :یکی از مش��کالت ما در کش��ور اعتماد به
لیبرالهاس��ت که امام(ره) فرمودند ما اش��تباه کردیم
اول انق�لاب به لیبرالها اعتم��اد کردیم؛ صد رحمت
به آن لیبرالها .ما امروز با کس��انی مواجهیم که همان
ویژگیهای لیبرالها را دارند اما با نقاب انقالبیگری و
خط امام اهداف آنها را دنبال میکنند و با این حرکت
خ��ط امام و مکتب ام��ام را منکوب میکنند .این نامه
یکی از این مصادیق است .وی تاکید کرد :این نامه در
راستای ایجاد بلبشوی جدید در کشور بیتأثیر نیست
و حتم��ا اث��رات مخرب خود را خواهد داش��ت؛ فضای
موج��ود محصول کار خودش��ان اس��ت و دولت مورد
حمایت خودش��ان روی کار است ،و این اقدامات سبب
التهابآفرینی بیشتر خواهد شد و البته حتما نزد اذهان و
افکار ملت شریف ایران مشهود است .با این کارها آبروی
نداشته خود را بیشتر خواهند برد و به نوعی آسیب را
تشدید میکنند.

غالمحسین اسماعیلی :از آنجا که برخی اتهامات روحاهلل زم از مصادیق افساد فیاالرض است ،حکم اعدام برای وی صادر شد
گروه سیاسی :سخنگوی قوهقضائیه با اعالم اینکه برخی اتهامات
روحاهلل زم از مصادیق افس��اد فیاالرض اس��ت ،خبر از صدور
حکم اعدام وی داد.
به گزارش «وطن امروز» ،غالمحسین اسماعیلی روز گذشته
در نشس��ت خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه آیا حکم پرونده زم صادر شده است ،اظهار کرد :رسیدگی
به این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه حکم خود را مبنی بر
محکومیت روحاهلل زم صادر کرده است .اگر چه ما معموال به
لح��اظ معذوریتهای قانونی در احکام غیرقطعی جزئیات را
اعالم نمیکنیم ام��ا این پرونده از جمله پروندههایی بود که
به موجب قانون و در راستای ماده  ۳۵۵قانون آیین دادرسی
کیفری ،اجازه انتشار جریان رسیدگی دادگاه و مشخصات متهم
اخذ شده بود .اسماعیلی افزود :در پرونده روحاهلل زم دادگاه ۱۳
مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توأم با هم از مصادیق افساد
فیاالرض دانست و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر
کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افسادفیاالرض
نیس��ت ،این فرد به مجازات حبس محکوم شده است .وی با
بی��ان اینکه احکام صادره درباره روحاهلل زم غیرقطعی و قابل
فرجامخواهی در دیوان عالی کش��ور است ،گفت :چنانچه از
ناحی��ه او یا وکیل وی فرجامخواهی ش��ود ،پرونده به دیوان
عالی کش��ور ارسال خواهد شد و نهایتا ،این دیوان سرنوشت
پایانی پرونده را رقم خواهد زد .سخنگوی قوهقضائیه در بخش
دیگری از این نشست با اشاره به احکام صادرشده برای  ۳نفر از
بازداشتشدگان حوادث آبانماه و عدم تایید نهایی حکم آنها،
به رای صادرش��ده برای روحاهلل زم نیز اشاره کرد و ادامه داد:
ممکن است بین مرجع بدوی و مرجع تجدیدنظر اختالفنظر
باشد ،کما اینکه یک نمونه عینی آن را درباره کارگران آذرآب
اع�لام کردم :دادگاه بدوی محک��وم کرد ،البته محکومیت را
تعلیق کرد و قائل به ارفاق بود و دادگاه تجدیدنظر به لحاظ
ابراز ندامت ،تبرئه کرد .رای آقای زم را اعالم کردم اما نمیدانیم
دیوان عالی کشور چه تصمیمیمیگیرد .ما این حق را برای
مرجع عالی قائل هستیم که قضات عالیرتبه پروندهها را در
این مورد بررس��ی کنند و تصمیم بگیرند .در این پرونده نیز
به همین شکل صبوری به خرج دهید و تحمل کنید و آنچه
رای نهایی باشد ،اعالم و اجرا میشود.
■■معمای نفوذ و شبکهسازی

با سخنان روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا به نظر میرسد
پرونده روحاهلل زم نیز با همه فراز و نشیبهایش در حال بسته
شدن است .با این حال نکتهای که نمیتوان مدعی مختومه
شدن آن شد ،پروژه نفوذ و شبکهسازی رسانهای است؛ پروژهای
که مصداق «آمدنیوز» ،تنها به عنوان یکی از شاهد مثالهای
ملموس آن شناخته میشود.

در همی��ن زمینه پرونده روحاهلل زم نیز حامل نش��انههای
فراوانی از وجود چنین ش��بکههای پیچیدهای بود که برخی
از آنها در گزارشهای منتشرش��ده از دادگاه وی مشهود بود.
مسأله وجود ارتباطات سیاسی و امنیتی میان گردانندگان این
کانال خبری و برخی دستگاههای دولت ،مدتها پیش از سوی
برخی چهرهها مطرح و البته با واکنشهای دفاعی نیز از سوی
اطرافیان رئیسجمهور مواجه شده بود که در یک مورد از آن
میتوان به ادعای جواد کریمیقدوسی اشاره کرد که در توئیتی
با این موضوع نوش��ته بود« :س��ال  96در موج اول دستگیری
ی و آمدنیوز 4 ،رابط روحاهلل زم یکی در دفتر
ادمینهای تلگرام 
حسامالدین آشنا مشاور ویژه رئیسجمهوری ،دومین رابط در
مجموعه ارتباطات دفتر ریاستجمهوری ،سومین رابط در دفتر
آقای بانک و چهارمین رابط در قوهقضائیه که با این کانال در
ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند»؛ موضوعی که البته در
دومین جلسه دادگاه روحاهلل زم نیز مطرح شد و وی وجود چنین
رابطانی در دستگاههای دولتی را تایید کرد .در جلسه مذکور
با دستور رئیس دادگاه ،نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد
ریاستجمهوری به عنوان یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر
شد و اظهار کرد :نهاد ریاستجمهوری به سبب انتشار نامهای
جعلی به تاریخ  9اسفند  96در کانال آمدنیوز ناظر بر موافقت
ریاستجمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی از روحاهلل

زم و گردانندگان کانال آمدنیوز شکایت دارد و از دادگاه محترم
تقاضا دارد اتهام جعلنامه با سربرگ نهاد ریاستجمهوری و
انتشار آن در کانال آمدنیوز را پیگیری کند .رئیس دادگاه خطاب
به متهم گفت :در رابطه با شکایت شکات هر مطلبی دارید بیان
کنید .متهم درباره نامه منتسب به رئیسجمهور به وزیر ورزش
درباره مجوز ورود زنان به ورزشگاهها که در کانال آمدنیوز نشر
یافته بود ،گفت :این نامه با امضای آقای واعظی بود ،نامه را ما
تهیه نکرده بودیم ،بلکه برای ما ارسال شده بود.
ای��ن اظهارات زم و اق��رار او به دریاف��ت اطالعاتی از این
دس��ت ،موید وجود یک ش��بکه نفوذ در داخل کشور بود که
بارها نس��بت به آن تذکرات فراوانی داده شده بود .در همین
زمینه حجتاالسالم مجتبی ذوالنور ،رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس شورای اسالمیدر گفتوگویی که آبانماه سال
گذشته با «وطن امروز» داشت ،اظهار کرده بود :یکی از ابزارهای
نفوذ تامین خوراک برای ش��بکه زم بود .ما میدیدیم از همه
جای کشور مطلب راست و دروغ برای آمدنیوز ارسال میشد
که این امر نش��ان میداد یک ش��بکهای با روحاهلل زم مرتبط
هس��تند ،در واقع یک شبکهسازی برای تولید خبر یا ارسال
مطالب شکل گرفته بود.
این اظهارات در کنار باقی ش��واهدی که به مرور زمان در
جلسات دادگاه متهم مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت ،گواهی

دانیالزاده در دادگاه اکبر طبری:

سال  ۹۵به «حسین فریدون»
رشوه دادم

متهم دانیا لزاده در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات
متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه
کیفری یک استان تهران گفت :سال ۹۵به حسین فریدون
رشوه دادم .وی در بخشی از توضیحات خود در این جلسه
گفت :سال  560 ،87میلیارد تومان ضرر کردم؛ سال 91
به کل سیستم بانکی  519میلیارد تومان بدهی داشتم و
آن باعث شد یا تسهیالت بگیرم یا نیروها را بیرون بیندازم
اما این کار (بیرون انداختن نیروها) را نکردم .متهم افزود:
ب��ه غیر از خانوار خود 5 ،ه��زار خانواده دیگر نیز از کنار
کارخانههای من درآمد دارند .رئیس دادگاه خطاب به متهم
دانیالزاده گفت :فیلمیکه پخش شد جزئی از دالیل بوده
است و شما اکنون برای توضیحات درباره آن در جایگاه
قرار گرفتهاید .متهم دانیالزاده در ادامه عنوان کرد :سال
 95به حسین فریدون رشوه دادم و تصاویری که پخش
شد مربوط به این پرونده نبود .وی گفت :در پایان سال 90
منزلی را با طبری ،تهاتر کردم ،اصال طبری را ندیدم ،در
پایان سال  91یک روز طبری را که از خانه بیرون میآمد،
دیدم؛ خواهش دارم  59قولنامه و مبایعهنامه بررسی شود،
چرا که عین  59نفر را حتی در محضر نیز ندیدهام.

امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا
تأمین نخواهد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :برخی کشورهای
منطقه از پیروی کورکورانه از آمریکا که خود مظهر ظلم
و بیعدالتی در جهان است دست برداشته و به این باور
برسند که امنیت با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد.
س��یدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در
پاسخ به اتهامهای بیاساس و اظهارات مداخلهجویانه
مقامهای برخی کش��ورهای منطقه از جمله سعودی و
بحرین اظهار داشت :جای بسی شگفتی است کشورهایی
همچون عربس��تان س��عودی که خود منبع تروریسم
و افراطیگری در منطقه هس��تند و سالها با حمایت
از گروههای تروریس��تی همچ��ون القاعده و داعش به
بیثباتسازی منطقه دامن زدهاند ،اتهامهای بیاساسی
به جمهوری اس�لامیایران که با رفتار مسؤوالنه خود
شر گروههای تروریستی را از سر کشورهای منطقه کوتاه
کرده است ،وارد میکنند .سخنگوی وزارت امور خارجه
اضافه کرد :حمایت از خواس��ته نماینده آمریکا در تور
دورهگردی وی در منطقه برای استمرار محدودیتهای
تسلیحاتی کشورمان از سوی کشورهایی که بیش از 5
س��ال است با سالحهای آمریکایی هزاران نفر از جمله
زنان و کودکان یمنی را به خاک و خون کشیدهاند ،طنز
تلخی اس��ت که این روزها شاهد آن هستیم .موسوی
با تصریح بر اینکه زمان آن فرارس��یده اس��ت که این
کش��ورها از اظهارات نابخردانه و پی��روی کورکورانه از
آمریکا که خود مظهر ظلم و بیعدالتی در جهان است
دست برداشته و به این باور برسند که امنیت با اطاعت
از آمریکا تأمین نخواهد شد ،افزود :تنها راه ایجاد ثبات و
امنیت در منطقه تغییر رفتارهای خصمانه و روی آوردن
به همکاریهای منطقهای است.

خدشه به امنیت ملی در صورت عدم مدیریت فضای مجازی
بیژن نوباوه

نماینده مجلس

به رغم اینک�ه جایگاه فضای مجازی و ل�زوم مدیریت و
ساماندهی آن در دنیای امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست
اما دولت ،ش�ورای عالی انقالب فرهنگی و نهادهای مسؤول
کمترین اقدام اثرگذاری در این عرصه نداش�تهاند .به همین
دلیل است که مجلس یازدهم تصمیم گرفته به صورت ویژه
به این مسأله ورود کند.
رها کردن عرصه مدیریت و س�ازماندهی فضای مجازی
به کنار ،دولت با کمکاری خود باعث شده معیشت مردم به
پیامرس�انهای خارجی گره بخورد ،مسألهای که در نهایت
تصمیمگیری برای مدیریت فضای مجازی را دشوارتر کرده
است .فراموش نکنیم این فضا در کشور ما و در برخی دیگر
از کش�ورهای استقاللطلب دنیا به عنوان یک مستمسک
برای اقدامهای خرابکارانه و ضدامنیتی مورد استفاده قرار

گرفته است .حتی اپلیکیشنهایی مانند «ویز» که مسیریاب
هس�تند ،قطعا در زمان الزم توس�ط کش�ورهای متخاصم
جمهوری اسالمیبه عنوان ابزاری برای مدیریت آشوبهای
اجتماعی و خدش�هدار کردن امنیت ملی کش�ورمان به کار
گرفته خواهند شد .وقتی از این دریچه به موضوع نگاه کنیم،
متوجه میشویم رها کردن سیاستگذاری و تصمیمسازی
ب�رای مدیری�ت و کنت�رل ابع�اد منفی فضای مج�ازی چه
آسیبهایی میتواند به هر کشوری وارد کند.
در دنی�ای ام�روز فضای مج�ازی تبدیل ب�ه یک فضای
اجتنابناپذیر شده که هر دولتی به ناچار باید آن را به عنوان
یک واقعیت در نظام محاسباتی خود مدنظر قرار دهد .فضای
مجازی از چنان رشدی برخوردار شده که کمکم گویی بخشی
از حاکمیت هر کشوری را تحت سیطره خود قرار داده است.
دولتهای اس�تکباری و متخاصم نی�ز از فرصتهای فضای
مجازی اس�تفاده کرده و اهداف اس�تعماری خود را در ابعاد
گوناگون پیگیری میکنند .امروز نهتنها عرصه اجتماعی ،بلکه

عرصه اقتصادی نیز از تاثیرات فضای مجازی در امان نمانده
و کاربران فضای مجازی در عرصه اقتصاد نیز به عنوان یک
بازیگر اقتصادی اقدام به فعالیت میکنند.
بر همین اساس باید اذعان کرد در دنیای کنونی هر کشوری
ولو یک کش�ور معمولی ،اگر اراده کند که به توسعهیافتگی
دسترسی یابد ،نمیتواند نسبت به فضای مجازی و مدیریت
آن بیتفاوت باشد ،چه رسد به کشوری مثل ما که عالوه بر
توسعهیافتگی ،بر استقاللخواهی خود نیز پافشاری میکند
و نمیخواهد تحت سلطه هژمونی جهانی قرار بگیرد.
در ح�ال حاضر اولین قدم برای مدیریت مس�ائل فضای
مجازی ،توسعه پیامرسانهای داخلی است .پیامرسانیهای
داخلی در یک رقابت نابرابری با مشابههای خارجی خود قرار
دارند که این کار را برای مدیریت این فضا سخت میکند .امروز
ما نیازمندیم در همه نهادهای ذیربط که مسؤولیتی در حوزه
فضای مجازی دارند ،یک عزم جدی و قاطع برای تغییر شرایط
کنونی و رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد شود.

روشن از شکلگیری یک شبکه نفوذ در دستگاههای دولتی
ب��ود که ضمن ارتباطگیری با رس��انههایی از قبیل آمدنیوز،
ی کشور
پروژههای جریان ضدانقالب را در فضای افکار عموم 
ی در
پیگی��ری میکردند .نقش راهبردی ای��ن کانال تلگرام 
جریان آشوبهای خیابانی دیماه سال 96و اقداماتی از قبیل
آموزش س��اخت و استفاده از سالحهای سرد به آشوبگران با
نیت افزایش خش��ونت و تلفات خیابان��ی که حتی منجر به
مس��دود شدن این کانال نیز شد ،از مهمترین کارویژههایش
در دوره فعالیت بود .به طور کلی هدف گرفتن امنیت روانی
جامعه با نیت تس��هیل پیادهسازی نقشه کشورهای غربی در
عرصه داخلی را میتوان خط ثابت آمدنیوز دانست که حتی
در مقاطعی که بازار نیز دچار تالطم میشد عمده فعالیت این
کانال معطوف به تهییج مردم برای انجام اقداماتی که منجر
به فروپاش��ی اقتصادی ش��ود ،میشد .در این میان چگونگی
تبدیل شدن آمدنیوز به مهمترین رسانه مجازی حامیدولت
در ایام انتخابات س��ال 96از مهمترین س��واالتی است که در
فضای عمومی طرح ش��د .روحاهلل زم سال 97در حاشیه یک
گفتوگوی اینترنتی با اشاره به رویکرد این کانال گفته بود:
«مجموعه ما تحلیل امنیتی داشت برای حمایت از روحانی،
اگر قالیباف یا رئیسی رئیسجمهور شده بودند ،آیا این وضعیت
و تظاهراتها وجود داشت؟ آیا این نارضایتی که باعث گرایش
 70درصد جامعه به سمت براندازی شده است وجود داشت؟
ما با تحلیل از روحانی حمایت کردیم ،کش��ور باید به نقطه
جوش میرسید ،اگر رئیسی یا قالیباف به قدرت میرسیدند
تمام توان حاکمیت به میدان میآمد و هیچگاه جامعه به این
نقطه جوش فعلی نمیرسید».
■■آزمون امنیتی آمدنیوزیسم

پرون��ده روحاهلل زم با هم��ه مختصات منحصربهفردی که
داشت نش��انی از ظرفیت بالقوه ش��بکههای اجتماعی برای
س��رویسدهی به شبکههای امنیتی خارج از کشور بود .اقرار
چندین باره زم به ارتباطاتی که با دولت فرانسه داشته است
را میتوان ش��اهد مثالی از این امر دانس��ت .گستره عظیم و
ی جامعه
روزافزون تاثیرگذاری فضای مجازی روی افکار عموم 
ایران ،در کنار فرصتهای ایجاد شده ،تبدیل به بستری برای
سرمایهگذاری تشکیالت اطالعاتی -امنیتی کشورهای غربی
برای جهتدهی به فضای افکارعمومیکشورمان و همچنین
تقویت ش��بکه جاسوسی آنها شده است .عدم شناخت کامل
این صورت مس��أله و محدود کردن آن به پروژه زم ،نهایتا به
تکرار آن در شکل و فضایی دیگر منتهی میشود ،بر این مبنا
ل��زوم تالش هدفمند دس��تگاههای مختلف با نیت مدیریت
صحیح این بس��تر و مهار فعالیتهای ضدامنیتی بیش از هر
زمان دیگری احساس میشود.

سفیر پیشین آلمان در ایران از پایان مأموریتش خبر داد و گفت دیگر به تهران بازنمیگردد

پایان یک جاسوس

گروه سیاس�ی :س��فیر پیش��ین آلمان در ای��ران که به
جاسوس��ی و اقدام علیه منافع ای��ران متهم بود از پایان
ماموریتش خبر داد .به گزارش «وطنامروز» ،میش��ائیل
کلوربرش��تولد صبح روز سهشنبه در صفحه توئیتر خود
با انتشار عکسی از خود که سوار بر ماشین نیسان است،
نوش��ت« :بع��د از  ۴س��ال در ایران ،زم��ان خداحافظی
فرا رس��ید» .چندی پیش روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به
آغاز ماموریت برش��تولد بهعنوان سفیر جمهوری فدرال
آلمان در تهران در سال  ،۲0۱۶خبر از پایان دوره فعالیت
وی در این جایگاه و منصوب شدنش به عنوان رئیس اداره
اقتصادی وزارت خارجه آلمان داد .با این حال این روزنامه
آلمانی با اش��اره به اینکه پیش از ای��ن نیز قرار بر اتمام
ماموریت برشتولد تا پایان سال میالدی جاری بوده است،
سفر زودهنگام وی به آلمان و پایان یافتن دوره سفیری
وی در هم��ان برهه را نه ب��ه علت باال گرفتن انتقادهای
داخلی در ایران به حضور او ،بلکه ناشی از ارتقای جایگاه
برشتولد در سمت جدیدش دانست! برشتولد که از سال
 ۲۰۱۶س��فیر آلمان در تهران ب��ود ،از اعضای بلندپایه
س��ازمان جاسوس��ی آلمان به حس��اب میآید .برشتولد
یکی از افس��ران س��رویس اطالعات و امنیت برونمرزی
کشور آلمان یا همان  BNDاست که  28سال با پوشش
دیپلماتیک برای این س��رویس فعالیت کرده است .او در
مقطعی معاون رئیس س��ازمان اطالعات آلمان هم بوده
است .وی از جمله س��فرایی بود که اقدامات مشکوکش
ظن اقدام علیه منافع ملی ایران را برانگیخت؛ موضوعی
که توس��ط «وطنامروز» در چندین گزارش از سال 97
پیگیری و در نهایت منجر به جابهجایی وی ش��د .یکی

از اقدامات مهم س��فارت آلمان در ای��ران تکمیل پازل
تروریستی نامیدن حزباهلل لبنان توسط دولت آلمان بود.
وزارت کش��ور آلمان  11اردیبهش��تماه در راستای
برنامه طراحی ش��ده توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا،
با تروریس��ت خواندن حزباهلل لبنان ،تمام فعالیتهای
این گروه در خاک آلمان را ممنوع کرد .آلمان در حالی
حزباهلل لبنان را به تروریستی بودن متهم کرد که این
گروه به عنوان یکی از گروههای مقاومت که رابطه نزدیکی
با ایران دارد ،به عنوان متحد و دوست استراتژیک ایران
شناخته میش��ود .هدف مش��ترک ایران و حزباهلل در
دش��منی با سیاستهای رژیم صهیونیستی ،این سازمان

را ب��ه یکی از مولفهه��ای اصلی امنیت ملی ایران تبدیل
ک��رده اس��ت .به بیان دیگر اقدام آلم��ان علیه حزباهلل
لبنان اقدام علیه یکی از متحدان اصلی ایران به حس��اب
میآید و به صورت غیرمس��تقیم اقدام علیه منافع ایران
اس��ت .پس از این ماجرا بار دیگر نقش س��فارت آلمان
در تس��هیلگری فش��ار بر ایران مورد توجه قرار گرفت.
سفارت آلمان در ایران یکی از مراکز جمعآوری و تحلیل
اخب��ار امنیتی و ارائه راهکارهای امنیتی به دولت آلمان
ب��رای مقابله با منافع ایران به حس��اب میآمد و در این
بین س��فیر این کشور که سابقه امنیتی مهم و سنگینی
داش��ت نقش اصلی را ایفا میکرد .تکمیل تکههای پازل

امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی که در ایران سفارت
ندارند ،یکی از کارویژههای سفارت آلمان و سفیر امنیتی
آن بود و همان طور که گفته شد در طراحی عملیاتهای
امنیتی علیه ایران نقش پررنگی ایفا میکرد .فعالیت 3/5
ساله برشتولد در تهران در شرایطی آغاز شد که نهادهای
امنیتی درباره حضور فردی با چنین سابقهای هشدارهای
متعدد داده بودند و دولت نسبت به آن تعلل نشان داده
بود و پایان این فعالیت نیز در شرایطی رخ داد که دولت
دس��ت از ای��ن تعلل برنداش��ته و صرفا حساس��یتهای
عمومی که حاصل روشنگریهای رسانههای جمعی بود
باعث تغییر پازل شد.

سفیر آلمان وجاهت دیپلماتیک خود را از دست داده بود
فداحسین مالکی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

سفیر آلمان که روز گذشته اعالم شد ماموریتش در ایران
به پایان رسیده ،وجاهت دیپلماتیک خود را در کشورمان از
دست داده بود .دستگاه دیپلماسی ما باید هوشیار باشد و به
عناصری که سوابق غیردیپلماتیک دارند ،آگرمان (پذیرش)
ندهد .باید این نکته را مدنظر داشت که نهتنها سفیر آلمان،
بلکهاقداماتسفیرانگلیسنیزدرماههایگذشتهودرجریان
حوادث دیماه  98نشان میدهد کشورهای اروپایی از یک
اس�تراتژی واحد علیه جمهوری اسالمی تبعیت میکنند.

کشورهای اروپایی یک بازی نافرجامی را بعد از برجام علیه
ایران آغاز کردهاند که از یک طرف جمهوری اسالمی از برجام
خارج نشود تا از مزایای این معاهده بهرهمند شوند و از طرف
دیگر خودش�ان به تعهداتشان عمل نمیکنند .در همین
قطعنامه اخیری که ش�ورای حکام علیه ایران صادر کرد۳ ،
کشور اروپایی یعنی آلمان ،انگلیس و فرانسه نقش محوری
را بازی کردند .بیانیه بعدی آنها نیز اوج دشمنی آنان با نظام
جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشت.
البته تاکید بر این نکته هم خالی از لطف نیست که آلمانها
در همین وقایع اخیر نیز بیش از  2کشور دیگر اروپایی فعال
بودند و نقش ویژهتری را بازی کردند .به صورت کلی ما رفتار

دولت آلمان را در برابر کشورمان مثبت تلقی نمیکنیم .این
کشور در عمل منطبق با سیاستهای آمریکا حرکت میکند.
در همین اقدام اخیر دولت آلمان نس�بت به حزباهلل لبنان
نیز کامال مشخص بود که آلمان در پازل طراحی شده توسط
آمریکا و رژیم صهیونیس�تی عمل میکند .آلمان در حالی
حزباهلل لبنان را گروهی تروریستی قلمداد کرد که نهتنها
حق�ی در این زمینه ندارد ،بلک�ه این موضوع که متعلق به
منطقه خاورمیانه است ،اساسا ربطی به این کشور اروپایی
ندارد .این اقدام دولت آلمان نش�أت گرفته از همان ارتباط
تنگاتنگی اس�ت که بدنه حاکمیتی آلمان با البیهای رژیم
صهیونیستی دارد.

