
حســین امیرعبداللهیان روز دوشــنبه 
روابــط  تاریــخ  کنفرانــس  ششــمین  در 
خارجــی در مرکز مطالعــات وزارت امور 
خارجــه گفــت: در شــرایط کنونــی بــرای 
کاهــش التهابات و مناقشــات، بازگشــت 
بــه مذاکــرات احترام آمیــز و تمرکــز بــر 
کارکردهــای دیپلماســی پیــش نیــاز نیل 
بــه ثبــات و آرامــش اســت. بــه گــزارش 
ایرنا، رئیس دســتگاه دیپلماســی با بیان 
اینکــه وزارت امــور خارجــه پایبند به حل 
و فصــل مســائل از مســیر مذاکره اســت 
و همچنــان گفت و گــو و تبــادل پیام های 
ما بــا طرف های غربــی برای رســیدن به 
یــک توافــق خــوب، قــوی و پایــدار ادامه 
دارد، گفــت: بــا وجــود همــه رفتارهــای 
ریاکارانــه برخی مقامــات غربی از جمله 
امریکایی هــا، تبادل پیام های کشــورهای 
غربی به ایران و تأکیدشان بر اینکه توافق 
بــه گام نهایــی خود برســد، همچنــان در 

دستور کار است.
امیرعبداللهیــان توضیح داد: شــاهد 
بودیــم کــه در یکی از بندهــای قطعنامه 
پارلمــان اروپــا، موضوع عبــور از برجام و 
توافق هســته ای مطرح شــده بــود اما در 
همان نشســت احساســی و تنــد پارلمان 
اروپا نیز این بند از دســتور کار خارج شــد. 
این کار نشــان می دهد که غــرب و امریکا 
همچنان از مســیر دیپلماتیک پیام هایی 
برای رســیدن بــه گام های پایانی ارســال 
می کنند. وی اظهار داشــت: ما مرحله ای 
از توافــق را در چهارچــوب رفع تحریم ها 
مورد توجــه قرار دادیم؛ تبــادل پیام های 
ما همچنان جریان دارد.امیرعبداللهیان 
جلســه  در  حضــورش  بــه  همچنیــن 
غیرعلنــی مجلــس اشــاره کــرد و اظهــار 
داشت: در این جلسه شاهد بودم فضای 
مجلــس بســیار ملتهــب اســت و آنها به 
بازدارنــده  و  قــوی  تصمیماتــی  ســمت 

حرکت می کنند.
از  دعــوت  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر 

ســران اروپایــی بــرای فاصلــه گرفتــن از 
از  دور  بــه  و  احساســی  اظهارنظرهــای 
عقالنیت، ابراز امیدواری کرد که در عرصه 
دیپلماســی و سیاســت خارجی برخی از 
کشــورهای اروپایی عقالنیت حاکم شــود 
و سیاســت خارجــی در دو طــرف اروپایی 
و ایــران مجبــور بــه پرداخــت هزینه های 
سنگین تر نشود.امیرعبداللهیان با استناد 
بــه اظهــارات اخیر بــورل اظهار داشــت: 
ایــن امر نشــان می دهد کــه اتحادیه اروپا 
به دنبال این اســت که به سمت گام های 
پرهزینــه حرکت نکنــد.وی خاطرنشــان 
برخــی  مداخــالت  از  صرف نظــر  کــرد: 
دمیــدن  و  غربــی  و  اروپایــی  کشــورهای 
آنها بر اغتشاشــات و تشــویق آشــوبگران 
ایــران، جمهــوری اســالمی مذاکــره،  در 
گفت و گــو و تعامــل ســازنده بــا اتحادیــه 
اروپا را بهترین گزینه می داند اما در قبال 
هرگونه تصمیم دیگر اتحادیه اروپا پاسخ 

متقابل و مؤثر داده خواهد شد. 
ë  بــه گفت و گوی مســتقیم با امریــکا نیاز

نداریم
امیرعبداللهیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
مــا بــرای توافــق در این مقطــع بی نیاز از 
گفت و گــوی مســتقیم با امریکا هســتیم، 
اظهار داشــت: دو طرف اسناد و محتوای 
الزم را در اختیــار دارنــد و اگــر اراده جدی 
در طــرف امریکایی وجود داشــته باشــد، 
با وضــع موجود ما توافق را در دســترس 

بــه  بارهــا  داد:  ادامــه  وی  می دانیــم. 
مقامــات امریکایــی تذکــر داده ایــم که از 
اظهارنظرهــای متناقــض و ریاکارانــه در 
رســانه ها اجتناب کنند اما آنها می گویند 
افکارعمومــی  نیــاز  اظهارنظرهــا  ایــن 

خودشان است.
وزیــر امور خارجه افزود: ایــران به دور 
از ایــن هیاهوهــا در هر میــز مذاکره ای که 
منافعی برای کشــور وجود داشــته باشــد 
حضور می یابــد و در قالب گفت و گوهای 
چندجانبه امیدوار اســت که با عقالنیت 
و واقع بینــی طرف های مقابل بتوانیم به 
نقطه توافق برسیم اما پلن ۲ و گزینه های 
دیگــر در دســتور کار جمهــوری اســالمی 
ایــران قــرار دارد. امیرعبداللهیــان تأکید 
کــرد: دولت جمهوری اســالمی ایــران با 
توصیه هــای رئیس جمهــور همــواره بــر 
ایــن موضــوع تأکیــد دارد که بــدون نگاه 
به برجــام و توافــق، دولت بایــد بهترین 
شــرایط اقتصــادی و معیشــتی را فراهم 
کند؛ در هر مقطعی که توافق به هر شکل 
ممکــن به نتیجــه و گام نهایی برســد، به 
عنوان یک کاتالیزور به اقداماتی که دولت 

انجام می دهد اضافه شود.
ë ایران در جنگ اوکراین بی طرف است

امیرعبداللهیــان در ادامــه بــه برخی 
چالش هــای جهانــی در حــوزه سیاســت 
خارجی اشاره کرد و نخستین آن را جنگ 
اوکرایــن برشــمرد و گفت:  مواضــع ما در 

ایــن خصوص روشــن بیان شــده اســت؛ 
بهانه ای که برخی از کشــورهای غربی در 
حــوزه حمایت ایــران از یک طرف جنگ 
به آن متوسل می شــوند، اظهاراتی کاماًل 
بی اســاس اســت زیرا جمهوری اسالمی 
ایران و فدراســیون روســیه همکاری های 

متنوعی از جمله در حوزه دفاعی دارند.
وی با تأکید بر اینکه ایران دیپلماسی 
راه حــل  تنهــا  را  سیاســی  مذاکــره  و 
بحران هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای 
می دانــد، تأکیــد کرد: در جنــگ اوکراین 
کنار هیچ یک از طرفین جنگ نیســتیم 
من به صراحت به جوزپ بورل در اردن 
گفتم که بیش از ۱۲ میلیارد دالر تاکنون 
بــا پول و ســرمایه کشــورهای غربی وارد 
اوکراین شده اما ایران را متهم می کنید 
و در موضــوع پهپادها رفتــاری غیرواقع 
بینانه و غیرمنصفانه در خصوص ایران 

دارید.
ë  مخالف تسلیح طرفین جنگ اوکراین

هستیم
امیر عبداللهیان تأکید کرد: ما مخالف 
جنــگ  در  طرفیــن  از  هریــک  تســلیح 
اســالمی  جمهــوری  هســتیم؛  اوکرایــن 
ایــران ضمن توجــه به ریشــه های جنگ 
در اوکرایــن از تمامیت ارضی کشــورها از 
جملــه اوکرایــن دفاع کــرده و بــه همین 
دلیــل مــا جدایــی شــبه جزیره کریمــه و 
مناطــق جدیــد از اوکراین را به رســمیت 
نشــناخته ایم و بــه تالش هــای خــود در 
سطح ریاست جمهوری و وزارت خارجه 
برای توقف جنــگ، برقراری آتش بس و 
تمرکز طرفیــن درگیر بر مذاکره و راه حل 

سیاسی ادامه می دهیم.
وزیــر امــور خارجــه کــه در ششــمین 
کنفرانس تاریخ روابط خارجی سخنرانی 
و  تجربــه  کســب  ضــرورت  بــر  می کــرد 
آگاهــی از گذشــته تأکیــد کرد و افــزود: در 
مســیر پیــش رو و در اســتمرار مذاکــرات 
از  اطــالع  بــا  اســت  الزم  دیپلماتیــک 
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بورل: نمی توانیم بگوییم سپاه تروریست است
»ایران« از شکست جنگ روانی غرب در تروریستی نامیدن سپاه گزارش می دهد

گروه سیاســی/ طرح این موضع از ســوی 
»جوزپ بورل«، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه »نمی توانیم 
بگوییم چون از سپاه خوش مان نمی آید،  
پس تروریســت اســت« پیش از نشست 
خارجــی  روابــط  شــورای  گذشــته  روز 
اتحادیه اروپا در »بروکســل« کافی بود تا 
معلوم شــود ایده هایــی این چنین تا چه 
اندازه زیر سایه رفتار سیاسی و تبلیغاتی 
کشــورهای اروپایــی مطــرح می شــود نه 
بــر مبنای واقعیــات صحنــه بین الملل. 
»بــورل« ایــن را هم گفت که تروریســتی 
زمانــی  پاســداران  ســپاه  کــردن  اعــالم 
انجام پذیــر اســت کــه دســتگاه قانونــی 
یکی از کشــورهای عضو، حکمی حقوقی 
در ایــن زمینه صادر کند. بــه گفته او باید 
محکومیتی عینی و منســجم انجام شود 
تــا ایــن مســأله در ســطح اتحادیــه اروپا 

بررسی شود.
ë عقب نشینی مفتضحانه

ایــن اظهــارات در حالــی از ســوی مقــام 
مطــرح  اروپــا  دیپلماتیــک  رتبــه  عالــی 
شــد کــه پارلمان اروپا پنجشــنبه گذشــته 
بــا تصویــب قطعنامــه ای خواســتار قرار 
دادن ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
تروریســتی  ســازمان های  فهرســت  در 
اتحادیــه اروپا شــده بــود. خواســته ای که 
انتظــار می رفت در نشســت روز گذشــته 
وزرای خارجــه اتحادیــه اروپــا در دســتور 
کار قــرار گیرد امــا تحوالت روز گذشــته و 
اظهــارات مقام ارشــد سیاســت خارجی 
اروپا نشــان داد که عواقب جبران ناپذیر 
ایــن تصمیم، ســرانجام اجــرای آن را به 
عقب رانده اســت.  ممانعت روز گذشته 
مقام هــای غربــی از دســتور کار پارلمــان 
اروپــا امــری بود کــه پیش تر هم از ســوی 
ناظــران بین المللــی پیش بینی می شــد 
اما موضعگیری چند روز اخیر مقام های 
بلندپایه این کشــورها و شــخص »بورل« 
که خود در نشســت پارلمان اروپا حضور 
یافتــه بود، نشــان می دهد می تــوان ابراز 
تمایــل از تریبون های متعدد بــرای قرار 
دادن نام ســپاه در فهرست سازمان های 
تروریســتی را تنها در چهارچوب پیگیری 
اجــرای عملیــات روانی علیــه جمهوری 
اســالمی قابل توجیه دانســت؛ عملیاتی 
که کشــورهای اروپایی زیر سایه آن، حتی 
از نشــان دادن رفتارهای پارادوکســیکال 
ندارنــد؛  ابایــی  بین الملــل  صحنــه  در 
جایــی کــه این کشــورها زمــام امــور را به 
اختیار یا جبر به دست طراحان سیاست 
روز  یــک  و  فشــار حداکثــری ســپرده اند 
پاســداران  ســپاه  بــودن  تروریســتی  از 

ســخن می گویند اما روز دیگــر متناظر با 
هزینه هــای قابــل پیــش بینــی، معترف 

نادرست بودن آن می شوند.
ë تحریم علیه 37 نهاد و شخص

بعد از این موضعگیری مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه، نمایندگــی ســوئد در 
این اتحادیه که ریاســت دوره ای شــورای 
امــور خارجــی ایــن اتحادیــه را برعهــده 
جدیــدی  تحریم هــای  اعمــال  از  دارد، 
علیــه ایــران خبــر داد. ایــن نمایندگــی 
بهانــه ایــن تحریم هــا را کــه بــه گــزارش 
»وال اســتریت ژورنــال« علیــه 37 نهاد 
از  و شــخص تصویــب شــده، حمایــت 
اغتشاشــات و ناآرامی های داخلی ایران 
عنــوان کــرده اســت. عــالوه بــر اتحادیه 
اروپــا، لنــدن نیــز اعــالم کــرد کــه 7 نــام 
جدیــد را تحــت تحریم هایی موســوم به 
»رژیم تحریم های حقوق بشــری ایران« 
قــرار داده اســت. در همیــن چهارچوب، 
عــالوه بــر دادســتان کل ایــران کــه هفته 
پیش از ســوی انگلیس تحریم شــد، نام 
احمد فاضلیان، معــاون وی هم به این 
فهرست اضافه شــده است. طبق بیانیه 
ادعایی انگلیس، این فهرست همچنین 
شــامل کیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتــش جمهوری اســالمی ایران، 
حسین نجات جانشــین فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
ســاالر آبنوش و قاســم رضایی جانشین 
فرمانــده نیــروی انتظامــی می شــود. بر 
اســاس ایــن بیانیه، عالوه بر ایــن 5 فرد، 
۲ نهــاد شــامل نیــروی مقاومت بســیج 
و بنیــاد تعــاون بســیج هم در فهرســت 
تحریم های انگلیس قــرار گرفته اند. این 
در حالــی اســت کــه بارهــا و بارهــا ســپاه 
پاســداران تحــت تحریم هــای مختلــف 
کشــورهای  حــاال  و  گرفتــه  قــرار  غربــی 
متخاصــم بــا تحریــم فرماندهــان ایــن 

نهاد، »مانور تحریم« می دهند!
ë !دست خالی، زبان تند

تصویــب تحریم های جدیــد در حالی از 
ســوی اتحادیــه اروپایــی صــورت گرفت 
کــه مقام هــای عالــی رتبــه دیپلماتیــک 
اروپایی در حاشیه نشست روز گذشته به 
تکرار مواضعــی پرداختند که حمایت از 
آشوبگران ایران را مورد توجه قرار می داد. 
در همیــن ارتباط »آنالنــا بائربوک« وزیر 
خارجــه آلمــان که همچنــان مدعی بود 
بایــد موضــوع تروریســتی اعــالم کــردن 
کار  دســتور  در  پاســداران  ســپاه  نیــروی 
قــرار گیــرد، حمایــت خــود را از تصویب 
بســته تحریمی اتحادیه اروپا اعالم کرد. 
»کاتریــن کولونــا«، وزیــر خارجه فرانســه 

هــم مدعی شــد کــه »هیــچ گزینــه ای را 
درخصــوص تحریم هــا علیــه جمهوری 
اســالمی ایــران، رد نمی کنیــم.« »جیمز 
کلورلــی«، وزیر خارجه انگلیس هم بعد 
از تحریم هــای روز گذشــته اتحادیه اروپا 
که علیه ایران اعمال شــده، مدعی شــد 
بریتانیــا و شــرکایش با این اقــدام پیامی 
واضــح ارســال کرده انــد مبنــی بــر اینکه 
مخفیگاهــی بــرای ناقضان حقوق بشــر 
وجــود ندارد. انگلیس تاکنون ۵۰ تحریم 
جدیــد ضــد ایرانی را از آغاز اغتشاشــات 
در ایــران اعمــال کــرده  اســت کــه ایــن 
تحریم ها ممنوعیت ســفر به انگلیس و 
مســدود شــدن دارایی ها در این کشــور را 
شــامل می شــود. »توبیاس بیلستروم«، 
وزیر خارجه سوئد نیز در تصریح مواضع 
مداخلــه جویانــه همتایــان اروپایی خود 
مدعی شد که کشورش تماماً از آشوب ها 
و ناآرامی هــای ایــران حمایــت می کنــد. 
از  پیــش  اروپــا  اتحادیــه  خارجــه  وزرای 
برگزاری نشست دیروز در بروکسل عالوه 
بــر پیگیــری بســته های تحریمــی جدید 
بــا »رافائــل گروســی«، مدیــر کل آژانس 
دربــاره  نیــز  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
هســته ای  فعالیت هــای  رونــد  آخریــن 

کشورمان به گفت وگو نشستند.
ë تمکین از واشنگتن 

ایــن موضعگیری هــا و تحوالتــی کــه روز 
در  اروپــا  اتحادیــه  نشســت  در  گذشــته 
رونــد ضدیت با جمهوری اســالمی رقم 
خــورد، فــارغ از طرحــی نیســت کــه این 
کشــورها زیر ســایه تزلزل موقعیت خود 
در صحنــه جهانــی در پیــش گرفته انــد؛ 
تزلزلــی که آنها را در پــی ناکام ماندن در 
پیگیــری اقدامــات مقابلــه ای بــا خروج 
یکجانبــه امریــکا از توافــق هســته ای بــه 
تمکین از خواســته های واشــنگتن ناگزیر 
کرده است. متناظر بر شکل گیری چنین 
فضایی اســت کــه اروپایی ها ناچار شــده 
انــد همــه توش و تــوان خــود را در زمین 
بــازی سیاســی واشــنگتن بــه کار گیرند و 
نشــان دهنــد آمــاده هســتند در پیگیری 
سیاســت فشــار و جنگ نرم، دوشادوش 
ایــاالت متحــده گام بردارنــد. از ایــن رو 
تحریم ها و قطعنامه هایی که در مجامع 
اتحادیــه اروپــا و در محفــل بزرگ تــری 
همچــون مجمع عمومی ســازمان ملل 
بــه بهانه دفاع از حقوق بشــر علیه ایران 
بــه تصویــب می رســد، رویکردی اســت 
که غــرب بــه نادرســتی معتقد اســت با 
بهره گیــری از آن می توانــد  ســهل ترین 
تحقــق  بــرای  را  راه  هزینه تریــن  کــم  و 

خواسته های خود بپیماید.

ë محکوم به شکست
تصویب تحریم های جدید و موضعگیری 
جمهــوری  پیرامــون  اروپایــی  مقام هــای 
اســالمی در چهارچــوب عملیاتی صورت 

گرفته که ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت  
امــور خارجــه آن را محکــوم بــه شکســت 
خبــری  نشســت  در  کنعانــی  می دانــد. 
روز گذشــته خــود جنــگ جــاری ترکیبی و 

شــناختی غــرب علیــه ایــران را در قالــب 
استمرار جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی 
گذشــته  همچــون  کــه  دانســت  روانــی  و 

محکوم به شکست خواهد بود.

 ایران گردی یک فعال رسانه ای لبنانی
 ضدانقالب را عصبانی کرد

 خبــر اول اینکــه، در روزهــای اخیــر »مایــا صبــاغ« از فعاالن رســانه ای 
لبنانی با سفر به ایران و انتشار ویدیوهایی از مراکز خرید، مناطق توریستی، 
خیابان ها و کافی شاپ های ایران در صفحه شخصی خود از امنیت کامل 
کشــور بــرای زنــان و آزادی هــای اجتماعــی در تهــران برخــالف ادعاهای 
رســانه های بیگانه سخن گفته است. همزمانی سفر وی به تهران با کنگره 
زنان تأثیرگذار جهان باعث شده تا رسانه های ضدانقالب مدعی شوند که 
وی برای شرکت در این کنگره به تهران آمده است. این بالگر لبنانی اما با 
انتشــار ویدیویی به این هجمه واکنش نشــان داده و گفته است: »برخالف 
دروغ هایی که می گویند، من فقط برای ســیاحت و تفریح به تهران آمدم 
تا با چشــم خودم ایــن دروغ پردازی ها را که در مورد وضعیــت زنان ایران 
می گوینــد ببینم. من میهمــان کنفرانس زنان تأثیرگذار نبــودم، اما برایم 
باعث افتخار اســت اگر در ســال های بعد به آن دعوت شــوم. من شخصاً 
بــه ایران آمدم تا با چشــمان خودم وضعیــت ایران را ببینم.« او با اشــاره 
به ویدیویی که در فضای مجازی منتشــر کرده نوشــته است: »ویدیوی من 
باعث برمال شــدن دروغ های سه ماه گذشته کمپین سعودی  درخصوص 
ایــران شــد و آنهــا از مــن عصبانــی هســتند... بــا توجه بــه شــایعه پراکنی 
رسانه های سعودی در فضای مجازی پس از سفر به ایران متوجه شدم که 
حق با من بود و هجمه های رسانه ای علیه ایران صرفاً دروغ پردازی بود.«

مایا صباغ که یک زن مســلمان اهل سنت لبنانی است پیش از این نیز در 
ایــام اربعین و جام جهانی در برابر هجمه هــای صورت گرفته علیه ایران 

واکنش نشان داده بود.

 استقبال گسترده از پاویون ایران
 در نمایشگاه گردشگری مادرید

و  خبــر دیگــر اینکــه،   در شــرایطی کــه  جریانــات سیاســی معانــد   
رسانه هایشــان بــا راهبــرد ایران هراســی بــه دنبــال تبلیغــات علیــه ایران 
بودند ، پاویون کشــورمان در نمایشــگاه گردشگری مادرید با استقبال ویژه 
بازدیدکنندگان مواجه شــد. این نمایشگاه  با حضور ۱3۱ کشور در پایتخت 
اسپانیا برگزار شد. پاویون جمهوری اسالمی ایران نیز که در فضایی حدود 
3۰۰ متر مربع  با الهام از آثار تاریخی تخت جمشید، آرامگاه حافظ شیراز 
و نمادهای ایرانی اسالمی و حضور ۱۲ مرکز فعال گردشگری برپا شده بود 

مورد استقبال ویژه این بازدید کنندگان قرار گرفت.

 پذیرش فرجام خواهی
یک متهم اغتشاشات از سوی دیوان عالی کشور

 با خبر شدیم که،  الیحه فرجام خواهی محمد قبادلو از متهمان حوادث 
و ناآرامی های اخیر پذیرفته شــد. به  گزارش تســنیم، امیر هاشــمی، مدیر 
روابــط عمومــی دیــوان عالــی کشــور در صفحه شــخصی خــود در فضای 
مجــازی نوشــت: »در پــی محکومیــت محمد قبادلــو به قصــاص نفس، 
فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی 
به یکی از شعب ارجاع شد. گفتنی است؛ پس از به شهادت رساندن استوار 
کرم پور از پرسنل فراجا به وسیله خودرو، حسب شکایت اولیای دم شهید، 

پرونده وی، منتهی به صدور حکم قصاص شده بود.«

بازی »وکالت« اپوزیسیون را به جان هم انداخت
 دســت آخــر اینکه، بازی جدید اپوزیســیون موســوم به وکالــت به رضا 
پهلوی، فرزند شــاه مخلوع ایران که قرار بود به یک ســرگرمی سیاسی تازه 
ضدانقــالب تبدیل شــود، به جنگ واقعی میــان آنان تبدیل شــد. پس از 
آنکــه علــی کریمی، این جریان وکالــت را راه انداخت، فرزند شــاه مخلوع 
هم بسرعت از آن استقبال کرد و برآن بود تا با جریان سازی سلبریتی های 
فراری، عماًل سردستگی جریان ضدانقالب را برعهده بگیرد. اما گویا فواید 
مــادی و فاندهای اقتصادی ایــن رهبری، چیزی نبود که ســایر چهره های 
ضدانقــالب بخواهند بســادگی از کنــار آن عبور کــرده و این ســرمایه کالن 
را بــه ســادگی به پهلوی هــا واگذار کنند. بــه همین دلیل دیگــر چهره های 
ضدانقالب نیز بسرعت وارد صحنه شده و اصل جریان وکالت را زیرسؤال 
بردنــد کــه عبداهلل مهتــدی، رهبر فرقه تروریســتی کومله، مهــدی فتاپور، 
ضدانقالب فراری و علی حســین قاضی زاده، ضدانقالب حاضر در شــبکه 
اینترنشنال از آن جمله اند. به عنوان مثال، علی حسین قاضی زاده با اشاره 
به فقدان سوابق سیاسی و حتی رزومه شخصی قابل اعتنای رضا پهلوی، 
با طعنه نوشت »هر فردی که می خواهد نقشی در گذار ایفا کند، به دانشگاه 
برود و در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان شرکت کند.« به نظر می رسد 
به رغم پروپاگاندا و حمایت های سنگین رسانه های ضدایرانی فارسی زبان 
از این جریان وکالت، این امر در نهایت به رقابت سنگین میان ضدانقالب 
منجــر شــد کــه برخی ایــن رقابت را ناشــی از فوایــد سیاســی و درآمدهای 
اقتصادی می دانند که از سوی دولت های متخاصم می تواند نصیب چنین 
فردی شود. البته مسأله فقط به رقابت متوقف نشد و به فحاشی و حمله 
سایبری هم رسید. یکی از چهره های رسانه ای مورد حمایت این جریان ها 
پــس از آنکــه اعالم کرد به رضا پهلــوی وکالت نمی دهــد آماج حمالت و 
فحاشــی  ســلطنت طلبان قرار گرفت. وی در صفحه مجازی خود با اشاره 
بــه انواع فحاشــی ها و پرده دری ها و حتی پیشــنهاد پول بــه وی، در نهایت 
جریان وکالتی را مازوخیست خواند و آنها را به خاطر هزاران کامنت و پیام 

توهین آمیز نفرین کرد!

نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا

رنا
ای

وزیر امورخارجه خبر داد

ادامه تبادل پیام ها برای ازسرگیری مذاکرات
اصول و قواعد و ارزیابی و آسیب شناســی 
دســتاوردهای پیشــینیان بتــوان گام های 
عملی در مســیر تحقــق حداکثری منافع 
ملــی کشــور برداشــت زیــرا دنیــای امروز 
بــدون تردیــد بــرای عبــور از بحران هــای 
فراگیــری کــه صلــح و امنیــت جهانــی را 
تهدیــد می کنــد بــه گفت و گــو و مذاکره و 
دیپلماســی بیــش از هــر زمانــی نیازمند 

است.
امیرعبداللهیــان با تأکید بــر اینکه در 
دولت ســیزدهم مذاکرات دیپلماتیک با 

اتــکا به اصول ســه گانه عــزت، حکمت و 
مصلحت نظام انجام می شــود، حاصل 
آن را در یک ســال و نیم گذشته اقدامات 
بــا ســایر کشــورها  اثربخــش در تعامــل 
دانست که اسناد آن مدون و مبادله شده 
است و در مسیر اجرایی شدن قرار دارند.

وی نگاه به همســایگان و آســیا را اولویت 
رویکرد تعاملی جمهوری اســالمی ایران 
برشمرد و افزود: در مذاکرات دیپلماتیک 
اصل بر اجرای اســناد مبتنی بر سرعت و 

دقت عمل توأمان است.

س
فار

جزئیات چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران
اتحادیــه اروپا روز دوشــنبه با صدور بیانیــه ای جزئیات 
چهارمین بسته تحریمی علیه ایران را که به بهانه مسائل 
حقــوق بشــری در شــورای وزیــران خارجــه ایــن اتحادیــه 
تصویب شد، ارائه کرد. به گزارش ایرنا از تارنمای اتحادیه 
اروپا، ۱۸ شخصیت و ۱۹ نهاد ایرانی در فهرست تحریم ها 
قــرار دارنــد. پیش از این ادعا می شــد شــورای وزیــران این 
اتحادیه قصد دارد ســپاه پاســداران را در لیســت گروه های 
تروریســتی قــرار دهد.اشــخاص تحریــم شــده بر اســاس 
تارنمای اتحادیه اروپا عبارتند از: سید حمید سجادی وزیر 
ورزش و جوانــان، ســید محمدصالح  هاشــمی گلپایگانی 
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر، حســن عسگری 
فرماندار سنندج، حســین مدرس خیابانی استاندار سابق 
سیســتان و بلوچســتان، اســماعیل زارعی کوشــا اســتاندار 
کردستان، محمداسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای 
اســالمی، ســید مصطفی آقامیرســلیم نماینــده مجلس 
شــورای اســالمی، محمدتقــی نقدعلی نماینــده مجلس 
شــورای اســالمی، موســی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون 
قضایی مجلس شــورای اســالمی، احمد نــوروزی معاون 
برون مــرزی ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســالمی 
ایــران و مدیــر پرس تــی وی، یوســف پورانــواری از مدیران 
برون مرزی صدا وسیما، احمد خادم رئیس قرارگاه کربالی 
ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی، محمدنظــر عظیمــی 
فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف، عباس نیلفروشان 
معاون عملیات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، مسلم 
معین مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج ، محمد کرمی 
استاندار سیستان و بلوچستان، علی اکبر جاویدان فرمانده 

انتظامی استان کرمانشاه و عباس آذرپندار رئیس شرکت 
رادیس ویرا تجارت.

بر اساس این گزارش، اشخاص حقیقی تحریم شده حق 
ســفر به کشــورهای عضو را ندارند و ورود یا گــذر آنها به این 
کشــورها ممنوع اســت. به این ترتیب فهرست تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه مســائل حقوق بشــری، به 

۱73 شخصیت و 3۱ نهاد افزایش یافت.
ë اعمال تحریم های جدید امریکا علیه ایران

همچنیــن وزارت خزانــه داری امریــکا در ادامه حمایت 
از اغتشاشــات در ایران، با صــدور بیانیه ای، از اعمال تحریم 
علیه نهاد وابســته به سپاه پاســداران و مقامات ارشد ایرانی 
خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری 
امریکا اعالم کرد که مؤسســه تعاونی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی را در لیست تحریم های خود قرار داده است.
امریــکا همچنیــن علی عســگر نــوروزی، ســید امین اهلل 
نوروزی طباطبایی، احمد کریمی، یحی عالءالدینی، جمال 
بابامرادی، محمدنظر عظیمی، کوروش آسیابانی، مجتبی 
فــدا، حســین تناور و ناصر راشــدی را به لیســت تحریم های 
خود اضافه کرد. در بیانیه خزانه داری امریکا ادعا شده که این 
تحریم ها »ستون اقتصادی اصلی سپاه پاسداران و همچنین 
مقامات امنیتی ارشدی که مسئول هماهنگ کردن سرکوب 

بوده اند« را هدف قرار داده  است.
براســاس این بیانیه، اموال اشخاص و نهاد تحریم شده 
در امریکا بلوکه خواهند شــد و هر شــخص یا شــرکتی که به 
تعامــل بــا آنان بپــردازد هــدف تحریم هــای ثانویــه ایاالت 

متحده قرار خواهد گرفت.

ش
بر


