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امیرعبداللهیان:
اروپا از عقالنیت فاصله نگیرد

وزیر امور خارجه تاکید کرد: مردان میهن پرست در آسمان دیپلماسی ایران 
کم نبوده اند.

به گزارش ایسنا، حســین امیرعبداللهیان ظهر روز دوشنبه با بیان اینکه در 
طول تاریخ ایران  بعضا رجال کم دانش و یا وابسته و عامل بیگانه همچون دست 
پنهان قوای اهریمنی تالش کرده اســت که از درون انسجام دیپلماسی ایران را 
مورد هدف قرار دهند، تصریح کرد : در این میان مردان میهن پرست در آسمان 
دیپلماســی ایران کم نبوده اند که در برابر این تالش ها و خیانت ها و دسیســه 

بازی ها ایستاده اند.
امیرعبداللهیان گفت: مطالعه و پژوهش در حوزه مناسبات گذشته ایران زمینه 
افزایش سطح دانایی ما از رویه های سایر کشورها و تجربه های موفق و ناموفق را 

فزونی می بخشد.
وی بابیان اینکه این کنفرانس نگاهی به دویســتمین سال تاسیس دستگاه 
دیپلماســی ایران دارد گفت: ایران از پیشینه تاریخی قابل اعتنایی از تجارب و 
آزموده های بســیار در تنظیم مناسبات خود با دیگران برخوردار است. ابتکارات 
و رویه های مذاکراتی در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی مشــهود است با 
این وجود در مقاطعی تلخ به دلیل ضعف نظام های حاکم یا عدم همبستگی ملی 

نتوانسته در چارچوب روندهای ملی از منافع کلی خود دفاع کند.
وزیر امور خارجه گفت: ما در دســتگاه دیپلماســی پایینــد به حل و فصل 
چالش ها از طریق گفت وگو هستیم. امیرعبداللهیان در بخشی از سخنان خود با 
بیان اینکه ما مواضع مان را درباره اوکراین به صراحت بارها بیان کرده ایم افزود: 
بهانه ای که برخی از کشــورهای غربی درباره حمایت ایران از یک طرف جنگ 
به آن متوسل می شــوند، بهانه و اظهاراتی کامال بی اساس است. ایران و روسیه 
همانند آنها و سایر کشورها دارای همکاری متنوع از جمله در حوزه دفاعی است. 

ما مخالف جنگ در اوکراین و هر جای دیگر هستیم.
وی ادامه داد: ایران گفت وگوی سیاسی را تنها راه حل بحران های منطقه ای 
و پیرامونی و اوکراین می دانــد. ما طرفدار هیچ یک از طرف های جنگ اوکراین 
نیستیم.  به آقای بورل در اردن گفتم اینکه بیش از ۱۲ میلیارد دالر سالح با پول 
و ســرمایه کشورهای غربی وارد اوکراین شده و از سویی ایران را متهم می کنید 
در موضوع پهپاد رفتاری غیرواقع بینانه و غیرمنصفانه اســت. ایران ضمن توجه 
به ریشــه های جنگ در اوکراین از تمامیت ارضی کشورها از جمله اوکراین دفاع 
کرده و ما نه جدایی کریمه نه جدایی مناطق جدید را به رسمیت نشناختیم و به 
تالش های خود در ســطح ریاست جمهوری و وزارت خارجه برای توقف جنگ و 

آتش بس و تمرکز طرف ها به گفت وگو ادامه می دهیم.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه به طرح قطعنامــه ای غیرالزام آور در 
پارلمان اروپایی اشــاره کرد و گفت: از دو ماه پیش همزمان با تحریکات خارجی 
و دامن زدن به اغتشاشــات در داخل کشور توسط مداخله گران و سوءاستقاده 
مداخله گران خارجی از  عواطف مردم در فوت یک دختر ایرانی موضوع قرار دادن 
نام ســپاه در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا مطرح شد. در گفت وگو با 
بورل و مقامات کشورهای اروپایی و رایزنی سفرای ما هشدار جدی داده شد اگر 
درباره یک نهاد مهم حاکمیتی ایران که نقش مهمی در حوزه مبارزه با تروریسسم 
و داعش دارد و این نقش همچنان ادامه دارد اقدامی انجام دهند پاسخ ایران قوی 
و موثــر و متقابل خواهد بود. امیرعبداللهیــان تصریح کرد: مجموعه تالش های 
دیپلماتیک منجر شــد در حوزه اروپا در پایین ترین ســطح در پارلمان اروپایی 
بیان احساسات تند و اظهارات شتاب زده آنها را شاهد باشیم. قطعنامه ای که از 
منطق و چارچوب های حقوق بین الملل و منشور ملل  متحد قویا فاصله دارد. با 
وجود اینکه بورل تصریح می کند در اتحادیه اروپا ایده قرار دادن سپاه در لیست 
تروریســتی قرار ندارد من  دیروز در نشســت غیرعلنی مجلس دیدم فضا تحت 
تاثیر اقدام پارلمان اروپا ملتهب است و آنها به سمت تصمیماتی قوی  و بازدارنده 
حرکــت می کنند. وی تاکید کرد: ایران همه طرف های اروپایی را دعوت می کند 
از رفتــار بدور از عقالنیت فاصله بگیرند. به آقای بورل در آخرین تماســم گفتم 
امیدوارم در عرضه دیپلماســی برخی کشورهای اروپایی عقالنیت حاکم شود و 
سیاست خارجی در دو طرف ایران و اتحادیه اروپا محبور به پرداخت هزینه های 

سنگین نشویم.

ویژه

روابط تهران و آنکارا
زیر سایه چرخش های بی پایان »اردوغان«

در حالی که کمتر از شش ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست 
جمهوری در ترکیه خواهیم بود و حزب عدالت و توســعه به ریاست رجب طیب 
اردوغان تالش دارد که ریاست دو دهه ای خود بر ترکیه را همچنان تداوم دهد، 
یکی از پرونده های مهم در عرصه سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران، 
تالش بر گســترش روابط اقتصادی با ترکیه و تــالش برای اجرای برنامه جامع 
همکاری های راهبردی میان تهران و آنکارا اســت. به گزارش ایسنا، حسین امیر 
عبداللهیان در حالی ســه شنبه هفته گذشــته برای دومین بار از زمان تصدی 
ریاســت وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی راهی آنکار شد که پیش از این 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرده بود که امیرعبداللهیان روز 
سه شنبه ۲۷ دی ماه قرار است با »سرگئی الوروف« همتای روس خود در مسکو 
دیدار کند و از سوی دیگر مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در اظهاراتی 
اعالم کرده بود که  در روز سه شنبه در آنکارا با همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی 
می کند، در نهایت  در روز ســه شنبه سفر امیر عبداللهیان به ترکیه انجام شد و 
سفر این دیپلمات عالی رتبه ایرانی  به روسیه براساس توافق صورت گرفته بین 
مقامات تهران و مسکو به زمان دیگری موکول شد تا سفر منطقه ای اخیر وزیر 

خارجه ایران در ادامه سفر به بیروت و دمشق با سفر به آنکارا تکمیل شود.
 در همین چارچوب  وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در سفر یک روزه به  
آنــکارا ضمن انجام  دو دور گفت وگو با »مولود چاووش اوغلو »همتای ترکیه ای 
خود، بیش از ۹۰ دقیقه  نیز با »رجب طیب اردوغان »رییس جمهور ترکیه دیدار 
و در مورد مباحث دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو و رایزنی کرد و بین 
طرفین موضوعات دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.  
بر اســاس اعالم مقامات دو کشور در جریان این دیدار ها، درخصوص افزایش  
تعامــالت در حوزه های انرژی، تجاری، فرهنگی، گردشــگری، تعامالت مالی و 
زیســت  محیطی  و گســترش همکاری در حوزه امنیتی، انتظامی و مبارزه با 
تروریسم رایزنی و گفت وگو شده است. بارها مقامات آنکارا و تهران بر این موضوع 
تاکید کرده اند که سطح تعامالت کشور در حوزه اقتصادی متناسب با ظرفیت های 
دو کشــور نیست و در همین چارچوب ارتقاء تبادالت تجاری دو کشور به سطح 
۳۰ میلیارد  دالر را در دهه ۹۰ شمســی هدفگــذاری کردند، هدف گذاری که 
محمد فرازمند  سفیر ایران در ترکیه در ارتباط با آن  به ایسنا می گوید« برخالف 
برخی تصورات که ممکن است رقم تعیین شده را دور از دسترس و یا آمال و آرزو 
بدانند، به نظرم تحقق این رقم دور از دسترس نیست و ما در دهه ۸۰ شمسی در 
مقطعی شاهد بودیم که سطح مبادالت بین دو کشور به باالی ۲۰ میلیارد دالر 
رسید و حتی رقم ۲۲ میلیارد دالر را نیز تجربه کرده ایم.  فرازمند با اشاره به رقم 
کنونی میزان تعامالت تجاری بین ایران و ترکیه اضافه کرد: از طرف ما، براساس 
سال هجری شمسی و سازوکارهای گمرک و دیگر سازمان های مسئول اعالم آمار 
در حجم تبادالت خارجی از جمله ســازمان تجارت این رقم حدود ۱۱ میلیارد 
دالر عنوان شده و رقم اعالم شده از سوی ترک ها در سال ۲۰۲۱، هشت میلیارد 
دالر بوده است. وی با بیان این که نفت که یکی از اقالم اصلی در مبادالت تجاری 
بین دو کشــور بوده است که  اکنون در این رقم وجود ندارد، ادامه داد: بنابراین 
بدون در نظر گرفتن موضوع نفت رقم هشــت یا ۱۱ میلیارد دالر روابط تجاری 
بین دو کشور، رقم پایینی نیست در شرایطی که همچنان تحریم های غیرقانونی 
آمریکا علیه ایران در جریان است، تجارت جهانی تحت تاثیر کرونا در رکود به سر 
می برد و بحران اوکراین نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده است. وی با بیان این که 
برخی از سازوکارها در روابط تجاری دو کشور را به دلیل شرایط خاص از جمله 
اعمال تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه ایران، نتوانســته ایم به صورت کامل 
اجرایی کنیم که در این زمینه می تــوان به اجرای موافقت نامه تعرفه ترجیحی 
بین دو کشور اشاره کنیم، تصریح کرد: این موافقت نامه در گذشته اجرا می شده 
ولی اکنون وقفه ای در اجرای آن به وجود آمده اســت. اقتصاد دو کشور ایران و 
ترکیه مکمل یکدیگر هستند، از جمله این که ترکیه به انرژی  ایران  نیاز دارد و 
از طرفی دیگر ترکیه صادرکننده برخی از اقالمی است که ما به آن نیاز داریم و 
ما نیز می توانیم اقالمی که ترکیه به آن نیاز دارد از جمله مواد پتروشــیمی را به 
این کشــور صادر کنیم و این  ظرفیتی است که برای بهره برداری از آن با توجه 
به وضعیت کنونی اقتصاد کشــور باید برنامه ریزی جدی تری از سوی مسئوالن 
دو کشور از جمله ایران با حل برخی از مشکالت تبادالت بانکی انجام شود که از 
جمله پیش شرط های تحقق این موضوع، استقرار رایزن بازرگانی ایران در ترکیه 
است، سمتی که مدتی است خالی مانده در حالی که پیش از این مقامات کشور 

از معرفی هرچه زودتر رایزن بازرگانی ایران در ترکیه خبر داده بودند.

استراتژیک

گروه سیاســی - هدیه گل محمدی: 
ایران به ســوژه ای داغ در موضوعات اتحادیه 
اروپایی تبدیل شده ؛ این در شرایطی است که 
آنها درگیری یک جنگ تمام عیار در اوکراین 
با روســیه نیز هستند. اقدام جنجالی پارلمان 
اروپا علیه ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
مساله ای است که منجر به شکل گیری یکی 
از بی ســابقه ترین تنش ها در روابط تهران با 

متحدین غربی شده است.
تهران در واکنش به اقدام اروپا تهدید کرده 
است که » ایران در صورت عدم اصالح مواضع 
خصمانه اروپــا از پیمان NPT خارج خواهد 
شــد.« در همین رابطه، وزیــران امورخارجه 
اتحادیه اروپا و رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی صبح دوشــنبه در 
بروکسل در یک صبحانه غیر رسمی با یکدیگر 
دیدار کردند.بنابر گزارش خبرگزاری نووآ، در 
این دیدار که به میزبانی اتریش برگزار شــده 
است، طرف ها درباره ایران و اوکراین گفت وگو 

و تبادل نظر کردند.
در همین حال ریاســت ســوئدی شورای 
اتحادیه اروپا دیروزدر جریان برگزاری نشست 
شــورای روابط خارجی اروپا در بروکسل، در 
صفحه توییترش نوشــت: امروز وزیران بسته 
تحریمــی جدیدی علیه ایران در نظر گرفتند 
که به ادعای آن هاافراد ســرکوب گر را هدف 
قرار می دهد. در این پیام آمده است: اتحادیه 
اروپا اعمــال بی رحمانه و نامتناســب قدرت 
و خشــونت از ســوی مقامات ایرانــی علیه 
شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت جویانه 
را قویا محکوم می کنــد. برخی منابع مطلع، 
هفته گذشته به رویترز گفته بودند که وزرای 
امور خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند ۳۷ فرد 
را در نشســت دوشنبه به فهرست تحریم های 

این نهاد اروپایی بیافزایند.
تالش بروکسل برای توقیف طرح 

اروپا علیه سپاه
بورل« مسئول سیاست خارجی  »جوسپ 
اتحادیه اروپا که خود را به آب و آتش می زند 
تا ضمن حفــظ کانال های دیپلماتیک برجام، 
ســطح تنش بین ایران و اروپا را کنترل کند؛  
در گفتگــوی کوتاهی با خبرنــگاران پیش از 
ورود به نشست شورای امور خارجی اتحادیه 
اروپا به طور شــفاف این مساله را تبیین کرد 
و گفت با وجــود دیدگاه های متفاوتی که در 
این زمینه وجود دارد اما نمی توان بدون رای 
دادگاه دربــاره ســپاه تصمیم گیری کرد. او با 
کنایــه به قطعنامه ضد ایرانی هفته گذشــته 
پارلمــان اروپا علیه ســپاه توضیــح داد که 
انتساب عنوان تروریســتی به یک شخص یا 
نهاد، مســتلزم روند قضایی است و تاکید کرد 
:»نظرات جالب توجهی در این باره وجود دارد 
و موضوعی است که نمی توان بدون تصمیمی 
حقوقــی، کاری درباره آن کــرد. نمی توانیم 
بگوییم ما شــما را تروریست می دانیم، چون 

از شما خوشمان نمی آید.«
بورل گفــت؛ تنها هنگامــی می توان یک 
سازمان را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا 
اضافه کرد که دادگاه یک کشور عضو اتحادیه 
اروپا حکم حقوقی صادر کند و »بعد از آن ما 
در سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار 

می دهیم.«
تاسف اتریش از وضع روابط 

امور خارجه  وزیر  »الکساندر شــالنبرگ« 
اتریش دیروز پیش از آغاز نشســت شــورای 
روابــط خارجــی اتحادیــه اروپــا، در جمع 

خبرنگاران در پاســخ به سوالی درباره موضوع 
قرار گرفتن نام ســپاه پاســداران در فهرست 
سازمان های تروریســتی اتحادیه اروپا، گفت: 
اتحادیه اروپا موضع بســیار واضحی دارد. ما 
برای چهارمین بار تصمیم داریم تحریم هایی 
را علیه افراد و نهادهایی در ایران اعمال کنیم 
که از بابت آن متاســفم. چراکه در مذاکرات 
احیای توافق هســته ای]برجام[ امید داشتیم 
که ایران قدم به قدم به جامعه جهانی ملحق 
شــود اما االن، به کلی در مسیر دیگری پیش 

می رود.
بی رحمانه  »ســرکوب  مدعی  شــالنبرگ 
جنبش شکل گرفته در جامعه مدنی در ایران« 

شد.
او در ایــن راســتا افزود: واضح اســت که 
ما باید تصمیمــی در این بــاره بگیریم. من 
به عنوان وزیر امــور خارجه اتریش می گویم 
که این تحوالت مایه تاســف من است. چون 
اتریش کشوری اســت که روابط دیپلماتیکی 
حدودا سیصد ســاله با ایران داشته است. ما 
تنها کشور غربی بوده ایم که عرصه کنسولی و 
فرهنگی مان همواره به روی ایران گشوده بوده 
است. اما اتریش از خط مشی اتحادیه اروپا در 

این زمینه کامال حمایت می کند.
وزیر امور خارجه اتریش همچنین گفت که 
برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست 
اروپا، اقدامی  سازمان های تروریستی اتحادیه 
که آن را »نمادین« تلقی کرد، روندی قانونی 
و حقوقی باید طی شود که هنوز انجام نشده 

است.
درهمین حال، »ژان آســلبورن« وزیر امور 
خارجه لوکزامبورگ امکان قرار دادن ســپاه 
پاســداران در فهرست گروه های تروریستی را 
عمال منتفی می داند. او پیش از آغاز نشســت 
شــورای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در 
بروکســل گفت: در این زمینــه ما به تصمیم 
]دادگاه[ یکی از کشــورها نیاز داریم که آن ها 
یک سازمان تروریستی هستند. در واقع یکی 
از ۲۷ کشــور باید به لحــاظ حقوقی تصمیم 
بگیرد )ادعا کند( که سپاه در آن کشور اقدام 

تروریستی صورت داده است. 
وی حکــم محکمه پســند دادگاه در این 

زمینه را حائز اهمیــت توصیف کرد و گفت: 
چون ممکن است دیوان دادگستری اروپا آن 
را رد و اعالم کند که )اجرای این حکم( امکان 

پذیر نیست.
امیدواری فرانسه به گسترش 

تحریم ها علیه ایران
»کاترین کولونا« وزیر امورخارجه فرانســه 
دقایقی پیش از آغاز نشســت شــورای روابط 
خارجی اتحادیه اروپا در بروکســل در جمع 
خبرنــگاران به بیــان اظهاراتی ضــد ایرانی 
پرداخت و گفت که کشــورش هیچ امکانی را 

برای اعمال تحریم علیه ایران رد نمی کنیم.
بنابر گزارش وب سایت شورای اروپا، کولونا 
در ادامه مداخله های فرانسه و سایر کشورهای 
اروپایــی در امور داخلی کشــورمان گفت که 
پاریس سرکوب ها در ایران را محکوم می کند 
و این کشــور باید مطابق با قوانین بین المللی 
به موازین حقوق  بشــر که آنها را امضا کرده 

است، احترام بگذارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع فرانسه 
درخصوص قرار گرفتن ســپاه پاســداران در 
فهرســت به اصطالح تروریستی اتحادیه اروپا 
گفت: سپاه پاسداران ایران در حال حاضر نیز 
به دلیل فعالیت های خــود تحت تحریم قرار 
دارد و در حال بررســی اعمــال تحریم های 

بیشتر علیه آن هستیم.
پافشاری آلمان بر اقدام علیه سپاه

امورخارجه  همچنین »آنالنا بربوک« وزیر 
آلمان پیش از برگزاری این نشســت گفت که 
دولــت آلمان از تالش های رهبــران اتحادیه 
اروپا برای قرار دادن نام ســپاه پاســداران در 
فهرست ســازمان های تروریســتی این نهاد 

اروپایی استقبال می کند.
بربــوک در ادامه مدعی شــد: ما هنوز در 
ایران شاهد این هســتیم که رژیمی بی رحم 
در قبال ملت خود ایســتاده اســت. ایران و 
ســپاه پاســداران هر روز به ارعاب ملت خود 

می پردازند.
»بوگدان اورسکو« وزیر امور خارجه رومانی 
هم در جمع خبرنگاران گفت: از طرف رومانی، 
محکومیت کامل نقض فاحش حقوق بشر در 
ایــران را اعالم می کنم. در ایــن باره از اتخاذ 

چهارمین بســته تحریمی علیه ایران حمایت 
خواهم کرد.

ادعای فنالند درباره نقش ایران در 
جنگ اوکراین

»پکا هاویستو« وزیر امور خارجه فنالند در 
جمع خبرنگاران، بدون ارائه پاسخی مرتبط با 
ســوالی درباره تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار 
دادن نام ســپاه پاســداران ایران در فهرست 
سازمان های تروریستی، درخواستی که اخیرا 
از ســوی پارلمان اروپا مطرح شــد، گفت: ما 
درباره وضعیت حقوق بشــر در ایران بســیار 
نگران هســتیم و به تمامی احکام اعدامی که 

صادر شد، واکنشی شدید نشان دادیم.
هاویســتو افزود: ما در فنالند یک جنبش 
مدنی قــوی داریم که این موضــوع را مورد 
توجه قرار داده اســت، به ویــژه نقش زنان و 
خشونت تاسف باری که علیه معترضان جوان 
و معترضان زن به کار گرفته می  شود. ما مدام 
درباره این موضوع با ایران در تماس هستیم.

او بــا تکرار ادعای غــرب مبنی بر حمایت 
نظامی ایران از روســیه در جنــگ اوکراین، 
گفت: عالوه بر موضوع حقوق بشــر، ما نگران 
عرضــه پهپادها توســط ایران به روســیه در 

حمایت از آن هستیم.
وزیر امــور خارجه فنالنــد درباره موضوع 
توافق هسته ای]برجام[ بیان کرد: ما همچنین 
از ایــران می خواهیم فورا بــه اجرای تعهدات 

برجامی اش بازگردد.
تحریم جدید انگلیس علیه ۷ فرد و 

نهاد ایرانی
بــه موازات تحریم های اروپــا علیه ایران ، 
وزارت امورخارجه انگلیس دیروز )دوشــنبه( 
با انتشــار بیانیه ای که روی وب ســایت این 
وزارت خانــه قرار گرفته اســت، اعــالم کرد: 
تحریم هــای جدیــدی را علیه ایــران اعمال 
کرده است که شــامل احمد فاضلیان، معاون 

دادستان کل ایران می شود.
لنــدن به تازگی نیز پــس از اجرای حکم 
اعــدام علیرضا اکبری جاســوس انگلیســی، 
دادستان کل ایران را در فهرست تحریم های 

خود قرار داد.
همچنیــن در این بیانیه آمده اســت که 

نیــروی زمینی  کیومرث حیــدری، فرمانده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، حسین نجات، 
جانشین فرمانده ســپاه ثاراهلل، ساالر آبنوش، 
جانشــین فرماندهی بسیج، قاســم رضایی، 
جانشــین فرماندهی نیــروی انتظامی، بنیاد 
تعاون بســیج و نیروی مقاومت بســیج سپاه 
پاسداران نیز در فهرست تحریم های انگلیس 

قرار گرفته اند.
جیمــز ِکلِورلی وزیــر امورخارجه انگلیس 
با انتشــار این بیانیه به تکــرار ادعاها درباره 
نحوه برخورد نیروهای ایــران با ناآرامی های 
اخیر کشــورمان پرداخت و مدعی شد: افراد 
و  نهادهایی که هدف تحریم قرار گرفته اند در 
راس عملیات سرکوب معترضان در ایران قرار 

دارند.
وی در ادامه این موضع گیری خود مدعی 
شد: ما و شــرکای مان از طریق این تحریم ها 
پیام روشــنی مبنی بر این ارسال کرده ایم که 
هیچ مخفی گاهی برای مرتکبین نقض حقوق 

بشر وجود نخواهد داشت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت 
که انگلیس از زمان فوت خانم مهســا امینی 
۵۰ مورد تحریم جدید علیه ایران وضع کرده 
است و به اقدامات گسترده خود برای پاسخگو 

کردن ایران ادامه خواهد داد.
طبــق این بیانیــه، این تحریم ها شــامل 
مسدود شــدن دارایی ها و ممنوعیت سفر به 
بریتانیا برای افراد تحریم شده، می شود و پیام 
گسترده تری را در مورد تعهد بریتانیا به اقدام 

در این زمینه ارسال می کند.
نقض منشور سازمان ملل توسط اروپا

جمهوری اســالمی ایران پیشتر نسبت به 
تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشــدار 
داده و تصریح کرده بود که این قبیل اقدامات 

بی پاسخ نخواهد ماند. 
وزارت  ســخنگوی  کنعانــی«  »ناصــر 
امورخارجه ایران پیش از ایــن با بیان اینکه 
تروریســتی قلمداد کردن یک نهاد حاکمیتی 
در یک کشور هیچ مبنایی در حقوق بین الملل 
ندارد و مغایر با منشــور ســازمان ملل متحد 
اســت، گفته بود: ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در ایران یک نهاد حاکمیتی برآمده 
از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است 
و بر مبنای منشور سازمان ملل و دیگر مبانی 
حقوق بین الملــل، تحریم این نهاد حاکمیتی 

نقض صریح منشور سازمان ملل است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران با بیان اینکه مایلــم از این تریبون به 
افکار عمومی اروپا بگویــم که اگر امنیتی در 
اروپا هســت که قبال مورد حمله تروریســتی 
داعش قــرار گرفته و تلفاتی متوجه ملت های 
اروپایی شــده مدیون مبــارزه تعیین کننده 
ســپاه علیه نیروهای تروریســتی در منطقه 
است. نقش برجسته سپاه در کمک به تامین 
امنیت در سوریه و عراق و از بین بردن داعش 

را نمی توان نادیده گرفت.
اروپایی ها نیز حتما می دانند که جمهوری 
اسالمی ایران در مقابل اقدامات محاسبه نشده 
و نسنجیده کشــورهای اروپایی در ارتباط با 
سپاه دســت بسته نیســت و ایران از توان و 
اراده الزم برای برخورد متقابل در این زمینه 
برخوردار اســت. کنعانی تاکید کرد: جواب ما 
حتما مناسب با رفتار اروپایی هاست. در مقابل 
تعامل تعامل می کنیــم و مقابل تقابل، تقابل 
خواهیم کرد. متناسب با نوع اقدام آنها اقدامی 

جدی و مناسب را انجام خواهیم داد.

همزمان با تالش بورل برای کنترل سطح تنش با ایران اعالم شد

تصویب بسته تحریمی جدید اروپا علیه ایران
انگلیس علیه ۷ فرد و نهاد ایرانی تحریم های جدید اعالم کرد

سایه جنگ اوکراین بر رفتار بروکسل سنگینی می کند

تالش ضمنی بروکسل برای کنترل سطح تنش با تهران
»علی ودایع« کارشناس مســائل اروپا درباره 
اقدامات اخیر اروپا علیه ایران و تأکید بر تصویب 
قطعنامه علیه سپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
موضع گیری وزارت امور خارجه کشورمان مبنی 
بــر خروج از ان پی تی به »راهبرد معاصر« گفت: 
موضوع مهم در زمینه آنچــه میان اتحادیه اروپا 
و ایران گذشــته، این است که کنش و واکنش ها 
باید در قالب یک بســته بررسی شود تا مجموعه 
سیگنال هایی که از طرف ایران یا رفتارهایی که از 
سمت اتحادیه اروپا به سمت ایران ارسال می شود، 

درست تحلیل شوند.
وی افزود: شبی که قطعنامه پارلمان اتحادیه 
اروپا علیه ســپاه پاســداران صادر شد، شاهد داغ 
شدن موضوعاتی در زمینه برجام  بودیم، هرچند 
خــروج از توافق هســته ای در اتحادیه اروپا رأی 
نیاورد، اما پرواضح بــود اتحادیه اروپا این پیام را 
به تهران ارسال کرد به دنبال اجرای برجام است. 

ناگفتــه نماند که مصوبه پارلمان اتحادیه اروپا که 
بــا مخالفت هایی در درون این نهاد مواجه شــده 
نیازمند تایید شــورای اتحادیه اروپا در بروکسل 
اســت که برآیند گزارش ها نشان می دهد شورای 
اتحادیه اروپا ممکن است این مصوبه را تعلیق کند.
کارشناس مسائل اروپا عنوان کرد: قابل درک 
است حفظ برجام برای اروپا بیش از هر موضوعی 
حیاتی است، زیرا اروپایی که درگیر جنگ اوکراین 
اســت، به کنترل ســطح تنش در روابط خود با 
کشورهای دیگر ازجمله روسیه و ایران نیاز دارد. 
عالوه بر این، مشهود است اروپا در دو سه ماه اخیر 
به نوعی اسیر سناریوهای آمریکا در زمینه برخی 

ابعاد همکاری نظامی ایران با روســیه شده است. 
طبیعی است اروپا بخواهد در زمینه برجام، حقوق 
بشــر و درنهایت تحریم سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی اقدامات خود را مطرح و دنبال کند. در 
موضوعی که علیه سپاه مطرح شد نیز رگه هایی از 
تالش برای جلوگیری از همکاری نظامی ایران و 

روسیه مشهود است.
ودایع گفت: بمباران خبری و رســانه ای کی 
یف و واشنگتن در زمینه استفاده روسیه از برخی 
پهپادها، اروپایی ها را ناچار به واکنش احساســی 
کرد، به گونه ای که وزیر امور خارجه کشــورمان 
به درستی عملکرد اروپا را احساسی توصیف کرده 

است. وی عنوان کرد: اتحادیه اروپا نیازمند بقای 
برجام است، بنابراین جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا تالش می کند ایران را آرام 
کند و ذیل این روند شــاهدیم کشورهای اروپایی 
تاکنون در عمل اقدامی علیه سپاه پاسداران انجام 
نداده اند؛ بلکه آنچه انجام شــده بیشــتر سازوکار 
معمول دیپلماتیک اســت تا اقدامی عملیاتی در 
عرصه روابط بین الملل که اروپا برای تقابل با ایران 

و سپاه پاسداران تعریف کرده باشد.
کارشناس مسائل اروپا تصریح کرد: خروج از ان 
پی تی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان واکنش 
متناسب با اقدامات انجام شده اتحادیه اروپا علیه 

ایران اســت، به این معنا که ایران به اتحادیه اروپا 
سیگنال داده که آماده تقابل است.

رزیــم  و  آمریــکا  دربــاره کنش هــای  وی 
صهیونیســتی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در ادامه بازی آغاز شــده علیه ایران بعید به نظر 
نمی آید با تأکید بر تــالش برای انجام اقدامات و 
فعالیت های هســته ای غیر صلــح آمیز و مطرح 
کردن خروج ایران از ان پی تی، به دنبال طرح این 
موضوع در شورای حکام باشند تا ذیل این موضوع 

استفاده از »مکانیزم ماشه« را به میان بیاورند.
ودایع عنوان کرد: امیرعبداللهیان باید همچنان 
بر موضع خود پافشــاری و اروپا را به اصالح رویه 
مجبــور کند. اگر این موضع تقویت شــود، یقیناً 
اتحادیــه اروپا به ســازوکار معمول دیپلماتیک و 
سیاســی خود علیه ایران و سپاه پاسداران توسل 
نخواهد جســت و کمترین اقــدام تحریمی علیه 

ایران و سپاه انجام نخواهد شد.

»ناصر کنعانی« ســخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اســالمی ایران صبح روز دوشــنبه 
در آغاز نشســت هفتگی خود با خبرنگاران فرا 

رسیدن ماه رجب را تبریک گفت.
به گــزارش ایسنا،ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با اشــاره به تحوالت سیاست خارجی 
کشــور در طول چند روز اخیــر گفت: در این 
مدت شــاهد رفت و آمدهای  دیپلماتیک در 
سطوح مختلف بین ایران و کشورهای مختلف 
بوده و شــاهد تمــاس تلفنی وزیــر خارجه با 

تعدادی از همتایان خود بودیم.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین 
روند گفت وگوها بین ایران و کره جنوبی  برای 
پرداخت مطالبات ایران از سوی سئول و اینکه 
چرا ایران با توجه به عدم همکاری کره در این 
ارتباط به مجامع بین المللی شکایت نمی کند، 
تصریح کــرد: دولت  کره باید بــه تعهدات و 
مسئولیت های قانونی خود در این ارتباط عمل 

کند.
 وی با بیان اینکه مذاکراتی با دولت کره در 
کانال های مختلف و در سطوح مختلف در این 

ارتباط انجام شــده است و  این مذاکرات ادامه 
دارد، افزود: متاسفانه همکاری دولت کره در این 
ارتباط رضایت بخش نیســت و حتی در موارد 
غیر تحریم  که دولت کره می توانســت در آن 
زمینه اقداماتی انجام دهد و بخشی از مطالبات 
جمهوری اسالمی را پرداخت کند اقدام شایسته 

و بایسته از سوی کره انجام نشد.
 این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 
گفت:  البته دولت کره کمک جزئی در پرداخت 
بخشــی از الزامات مالی ایران در راستای حق 
عضویت کشــور  در ســازمان ملل انجام داد و 
حق عضویــت از آن منابع پرداخت شــد ولی 
در مجموع همــکاری دولت کره در این زمینه 
شایســته نیســت و انتظار جمهوری اسالمی 
ایران این است که دولت کره در این ارتباط به 
مسئولیت های قانونی و تعهدات خود عمل کند.
تشکیل کمیته مشترک درباره ادعای 

مشارکت ایران در جنگ اوکراین
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
اتهامات مطرح شــده از سوی برخی از مقامات 

کشورهای غربی از جمله آمریکا مبنی بر کمک 
ایران به روسیه در جنگ اوکراین و تالش آنها 
برای اینکه ایران را بخشی از این بحران و جنگ 
قلمداد کنند و اینکه روند گفت وگوهای ایران و 
اوکراین در ارتباط با ادعاهای مطرح شــده در 
این زمینه به کجا رســید؟ گفت: چندی پیش 
گفت وگوهایی بین دو هیات ایرانی و اوکراینی 
در ارتباط با ادعاهای مطرح شده و اثبات نشده 
علیه جمهوری اسالمی ایران در بحث پهپادها 
با کمک یک دولت دوست در یک کشور ثالث 
برگزار شد و در ترکیب هیات دو کشور اعضای 
فنــی و تخصصی دو طرف حضور داشــتند و 
شــواهد و ادعاهای مطرح شــده مورد بررسی 

قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران تصریح کرد: هیات جمهوری اســالمی 
ایران توضیحات الزم در ارتباط با نکاتی که در 
آن جلسه از سوی هیات اوکراینی مطرح شده 
ارائــه داد و در این زمینه هیچ گونه شــواهد و 
مدارکی اثبات کننده از ســوی طرف اوکراینی 
و طرف های دیگر که چنین اتهاماتی را متوجه 

ایران کرده اند ارائه و مطرح نشده است. کنعانی 
تصریح کرد: در همین چارچوب قرار شــد که 
هیات ها به کشــورهای خــود بازگردند تا در 

صورت لزوم گفت وگوها ادامه پیدا کند.
کنعانی با تاکید بــر اینکه ایران برای انجام 
گفت وگوهای تکمیلی و بعدی با اوکراین منعی 
نــدارد و در این زمینه محدودیتی احســاس 
نمی کند خاطرنشان کرد: مواضع رسمی ایران 
در بحــث اوکرایــن و ادعای مطرح شــده در 
خصوص پهپادهای صادراتی از ســوی ایران به 
مقصد روســیه بارها اعالم شــده است و ایران 
تاکید کرده کــه هیچ پهپاد و ملزومات نظامی 

برای استفاده در این جنگ در اختیار هیچ کدام 
از طرفین جنگ قرار نداده است.

تبادل پیام بین ایران و طرفین برجام
ســخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین 
در پاســخ به سوال دیگری در ارتباط با آخرین 
روند مذاکرات رفــع تحریم ها و گفت وگوهای 
اخیــر صورت گرفته در ایــن ارتباط بین امیر 
عبداللهیان و بورل مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا تصریح کرد: یکشــنبه شب وزیر 
امور خارجــه در این ارتبــاط اظهاراتی کافی 
داشتند و در عالی ترین سطح مواضع جمهوری 

اسالمی ایران را در این ارتباط مطرح کردند.

سخنگوی وزارت امورخارجه: 

تبادل پیام ها از کانال های مختلف ادامه دارد


