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فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای 
سپاه اعالم کرد

جزئیات حمله سپاه
 به مقر تروریست ها 

در اقلیم شمال عراق
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشــهدای ســپاه 
گفت: تــا زمانی کــه اقلیم کردســتان یا دولت 
مرکزی عراق خواســته های جمهوری اســالمی 
مبنی بر خلع ســالح گروهک هــا و اخراج آنان 
را عملی نکنــد، همچنان این اقدامات مان ادامه 

می یابد.
به گزارش ایســنا، ســردار اصانلو با اشاره به 
هــدف قرار دادن مقــر گروهک های تروریســتی 
در اقلیم کردســتان عــراق، اظهار کــرد: هم با 
پهپادهای انتحــاری، هم بــا پهپادهای رزمی و 
هم با موشک مقرهای گروهک های تجزیه طلب 
تروریســتی را هدف قــرار دادیــم و دقیقا همه 
اهدافی را که شناسایی کردیم، هدف قرار دادیم.
او افــزود: تعدادی از افــراد این گروهک ها را 
در داخل در اغتشاشــات اخیر دستگیر کرده ایم و 
تعدادی از آنان اعتــراف کرده اند که برای ایجاد 
اغتشــاش و کشته سازی وارد ایران شدند و نیز از 

عوامل داخلی استفاده کرده اند.
فرمانده قــرارگاه حمزه نیروی زمینی ســپاه 
تصریح کرد: تا زمانی که اقلیم کردستان یا دولت 
مرکزی عراق خواســته های جمهوری اســالمی 
مبنی بر خلع ســالح گروهک هــا و اخراج آنان 
را عملی نکنــد، همچنان این اقدامات مان ادامه 

می یابد.
او ادامه داد: سپر انســانی که متأسفانه آنان 
از خانواده هــای خودشــان و در مقرهای شــان 
ســاخته اند تا یک زمانی برای مــا معنی دارد و 
مجبوریم مقرهایی را که حتی در کنار خانه های 

سازمانی ایجاد کرده اند، مورد هدف قرار دهیم.
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جزئیات  نشست
وبگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار اطالعیه ای جزئیاتی را درباره برگزاری نشست 
فصلی شــورای حکام اعالم کرد. این وبگاه در اطالعیه ای اعالم کرد که نشســت شورای حکام 
آژانس، چهارشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) رأس ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی در وین آغاز می شود 
و تا ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) ادامه خواهد داشــت. طبق اعالم این وبگاه نشســت شــورای حکام 
به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شــد. شروع این نشست با بیانیه آغازین رافائل گروسی، مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. گروسی همچنین قرار است پس از جلسه آغازین 
شــورای حکام، ساعت ۱۳ روز چهارشــنبه به وقت محلی یک نشست خبری برگزار کند. طبق 
اطالعیه آژانس، دستور کار نشست شواری حکام نیز مشخص شد. مباحثی که در جلسه شورای 
حکام مطرح می شوند، شامل گزارش کمیته کمک ها و همکاری فنی، به روزرسانی پیش نویس 
بودجه آژانس برای سال ۲۰۲۳، راســتی آزمایی و نظارت در ایران ذیل قطع نامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل، اجرای پادمان ها در جمهوری دموکراتیک کره، اجرای توافق های پادمانی 
ان پی تی در جمهوری عربی ســوریه، توافق پادمانی ان پی تی با جمهوری اسالمی ایران، ایمنی 
هســته ای، ایمنی و حفاظت هســته ای در اوکراین، انتقال مواد هســته ای در توافق تسلیحاتی 

آکواس (AUKUS) در تمامی جنبه های آن ذیل معاهده ان پی تی خواهد بود.
اظهارنظرهای متناقض یا سیاست پلیس خوب و پلیس بد؟!

پس از فضای ضدایرانی ای که طی دو ماه اخیر به واســطه اعتراضات در کشــور از ســوی 
اروپایی های به مرحله اجرا درآمده است، اکنون شاهد مرحله تازه ای از این سیاست هستیم. به 
موازات آماده شدن شورای حکام در جهت تصویب قطع نامه جدید علیه پرونده فعالیت های 
هســته ای ایران مقامات اروپایی هم دســت بــه موضع گیــری و اظهارنظرهایی درخصوص 
مذاکرات هســته ای، آینده برجــام و توافق با تهران زده انــد؛ اظهارنظرهایی متعدد، متفاوت، 
متناقــض و حتی متضاد که ســناریوی پلیس خوب و پلیس بد یا سیاســت چماق و هویج را 
به ذهن متبادر می کند. در همین راســتا رئیس جمهور فرانســه در گفت وگویی عنوان کرد که 
در وضعیت موجود پیشــنهادهای جدید نمی تواند به احیای توافق هســته ای کمک کند. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در گفت وگویی با رادیو فرانسه 
مدعی شد: «هیچ گونه طرح پیشنهادی جدیدی نمی تواند در آینده نزدیک موجب احیای توافق 
هسته ای شود و احتماال رسیدن به چارچوب جدیدی برای پرداختن به این موضوع الزم خواهد 
بود». او در پاسخ به این سؤال رادیو فرانسه مبنی بر اینکه آیا فکر  می کند مذاکرات احیای توافق 
هســته ای میان تهران و قدرت های جهانی، پس از وقفه ای چندماهه از سر گرفته شود، گفت: 
«من هنوز در این باره بسیار محتاطم. فکر نمی کنم هر گونه پیشنهادی که در حال حاضر مطرح 
شود بتواند توافق هسته ای را حفظ کند». رئیس جمهور فرانسه در ادامه اظهاراتش گریزی به 
تأثیر اتفاقات اخیر ایران بر سیاســت خارجی تهران و آینده توافق هســته ای زد و در این رابطه 
ادعا کرد که وضعیت سیاســی موجود در داخل ایران که با اعتراضاتی همراه است، وضعیت 
پیرامون توافق هســته ای را تا حد زیادی تغییر داد؛ ازاین رو احتمال دســت یافتن به توافقی با 

ایران را تضعیف کرد.
در مقابــل این مواضع ناامیدکننده و منفی مکــرون، دیگر مقامات اروپایی لحنی متفاوت را 
پیرامون آینده برجام به کار برده اند. کما اینکه مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا دیروز 
دوشنبه و پیش از آغاز نشست شورای وزیران امور خارجه اروپا در بخشی از اظهاراتش با دفاع از 
اقدامات تحریمی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران در پی اتفاقات اخیر، گفت که موضوع برجام به 
این اقدامات بی ارتباط است و با وجود آنکه مسیر مذاکرات چندان درست نیست، ولی همچنان 
کار روی این توافق با ایران ادامه دارد. آن گونه که وبگاه اقدام خارجی اتحادیه اروپا گزارش داد، 
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پیش از آغاز نشست شورای وزیران امور 
خارجه اروپا با تأیید گفت وگویش با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: 
«من دیروز (یکشــنبه) با وزیر امور خارجه ایران صحبت کردم. در این باره هم صحبت کردیم. 
درباره برجام و حمایت نظامی ایران از روســیه در جنگ اوکراین که باید متوقف شود». بورل در 
پاســخ به ســؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا از نظر او، اقدامات تقابلی ایران در نتیجه اعمال 
تحریم های جدید، منجر به ازبین رفتن برجام نخواهد شد، عنوان کرد: «هر کسی تحریم می شود، 
اقدمات تقابلی انجام می دهد، این بخشــی از قاعده بازی است؛ ما آماده ایم. از نظر من این یک 
اشتباه است». مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت: «از طرفی، من فکر می کنم 
برجام مسئله دیگری است. برجام راجع به هسته ای شدن ایران است و بهترین راه جلوگیری از 
آن،  کارکردن روی برجام است». این دیپلمات اروپایی افزود: «برجام در مسیر درستی نیست؛ در 

یک بن بست است اما کار بر روی آن ادامه دارد».

واکنش  تهران
ولی برخالف مکرون و حتی بورل، وزیر امور خارجه فنالند مســیر رســیدن به توافق را بســیار 
همراه و نزدیک می داند. پکا هاویســتو در جمع خبرنگاران با تکرار ادعاهای اخیر مقامات اروپایی 
علیه ایران، تأکید کرد: «امیدوارم موضوع احیای توافق هسته ای ارتباطی به دیگر مسائل ایران پیدا 
نکند». به گزارش وبگاه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، پکا هاویستو، وزیر امور خارجه فنالند، 
دیروز دوشنبه و پیش از آغاز نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به این ســؤال که با توجه به اقدامات تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه ایران و موضع 
ایران مبنی بر انجام دادن اقدامات تقابلی، آیا نگران این اقدامات، به ویژه تأثیر آن بر موضوع برجام 
است، گفت: «برجام موضوعی است که باید جدا از چیزهایی که االن اتفاق می افتد در نظر گرفته 
شود». هاویستو تأکید کرد: اتحادیه اروپا همواره قویا به برجام متعهد بوده است. وزیر امور خارجه 
فنالند با تکرار اظهارات شرکای اروپایی اش درباره اتفاقات اخیر ایران خاطرنشان کرد: «مسلما االن 
مسائل دیگری با ایران داریم که یکی از آنها به کارگرفتن خشونت علیه تظاهرات کنندگان، دختران و 
زنان برای تظاهرات است. به کارگرفتن خشونت عیله تظاهرات کنندگان مسالمت جو بسیار تأسف بار 
است». او در پاسخ یه این سؤال که آیا امیدی به این دارد که این موضوعات جدا از موضوع برجام 
در نظر گرفته شود، گفت: «امیدوارم این موضوعات از هم تمییز داده شوند. چون برجام پیشینه ای 

طوالنی دارد و به حصول توافقی بر سر احیای برجام بسیار نزدیکیم».
در مقابل تمام این اظهارنظرهای متناقض و متضاد اروپایی ها، سخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین در نشســت خبری دیروز دوشــنبه خود و در پاســخ درباره تالش آمریکا و سه کشور 
اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان برای تصویب قطع نامه علیه ایران در جلسه پیش روی شورای 
حــکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی تصریح کرد: «به رغم تعامل نزدیک و مســتمر ایران با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی متأســفانه شــاهد رفتارهای عجوالنه و غیرسازنده این کشورها 
هستیم. آنها در تالش هستند که با رویکرد سیاسی محملی برای اعمال فشار سیاسی به ایران 
ایجاد کنند و این گونه رویکردها در حالی که مذاکرات فنی و تکنیکی هیئت ایرانی با آژانس ادامه 
دارد، جای تأســف دارد. ما با رویکرد سیاســی چهار کشور مورد اشاره مواجه هستیم. اقدام به 
صدور قطع نامه در شورای حکام هیچ کمکی به حل وفصل امور فنی و پادمانی ایران نمی کند 

و صرفــا روند همکاری های فنی را با اختالل مواجه می کند. ما مخالف این روند 
هســتیم. این کشورها قبال نیز اقدام به اتخاذ چنین رویکرد غیر سازنده ای کردند و 
قطع نامه علیه ایران صادر کردند. ایران نیز واکنش مناســب در چارچوب قانون 
مجلــس به این اقدام نشــان داد، ما به طرف های اروپایــی توصیه می کنیم که 
رفتاری توأم با درایت و تدبیر داشــته باشــند، در مسیر دیپلماسی حرکت کنند و 
از رفتارهای غیرســازنده خودداری کنند؛ چرا که این رفتارهای غیر ســازنده مسیر 
دیپلماســی را دچار مشــکل می کند». کنعانی تصریح کرد: «ایران از تالش ها و 
ظرفیت هــای دیپلماتیک خود بــرای ادامه فعالیت های ســازنده و همکاری با 

آژانس در این چارچوب استفاده می کند».
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به ســؤال دیگری دربــاره آخرین روند 
همکاری ها و گفت وگوهای ایران با آژانــس بین المللی انرژی اتمی اظهار کرد: 
«تأیید می کنم که هیئتی به تازگی از ایران به وین ســفر کرده و با مقامات آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی گفت وگو و تبادل نظر داشــته اســت. طبیعتا ایران به 
تالش های ســازنده خود در ارتباط با آژانس بین المللــی انرژی اتمی به منظور 
حل وفصل ســؤاالت پادمانی ادامه می دهد و در همیــن چارچوب گفت وگوها 
انجام شــده و ادامه دارد و طرفین برای برداشتن گام های بعدی توافق کردند». 
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی ادامه داد: «در همین چارچوب توافقی صورت  
گرفته که هیئتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران ســفر کند. این ســفر 
در آینده ای نزدیک انجام می شــود و گفت وگوهــا و مذاکرات بین ایران و آژانس 
ادامه پیدا می کند». او با بیان اینکه چون بخشــی از مســائل آژانس به موضوع 
مذاکرات و رفع تحریم ها ارتبــاط دارد، برخی از طرف ها تالش دارند که بر روند 
مذاکــرات فنی ایران با آژانس تأثیر منفی بگذارنــد و روند مذاکرات را مخدوش 
کنند، گفت: «این گونه رفتارهای غیر سازنده چیز جدیدی نیست و ما قبال نیز شاهد 

چنین رفتارهایی بودیم».
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی بــر اینکه آیا از 
ســوی آمریکا درخصوص ابتکاراتی که به تازگی با هدف پیشــبرد و جمع بندی 
مذاکرات از ســوی ایران مطرح شده، پاسخی دریافت کرده اید، با توجه به اینکه 

گزارش «شرق» از جزئیات نشست پیش روی شورای حکام، پیش نویس قطع نامه ضدایرانی و مواضع برجامی اروپایی ها

خوف و  رجاء هسته ای
شــرق: پس از انتشار خبر تالش تروئیکای اروپایی و آمریکا برای تصویب قطع نامه ضدایرانی در نشست پیش روی شورای حکام شاهد برخی اظهارنظرها پیرامون برجام 
و مذاکرات وین هســتیم. مجموعه این شرایط نشان از این دارد که ازسرگیری گفت وگوهای وین و حصول توافق با آینده چندان روشنی همراه نیست. بر اساس گزارش 
خبرگزاری رویترز، پیش نویس این قطع نامه در روز جمعه (۲۰ مرداد) به ۳۵ کشــور عضو شــورای حکام آژانس بین المللی ارسال شده است. رویترز با ادعای رؤیت متن 
پیش نویس، عنوان کرد که در این پیش نویس آمده است: «الزامی و اضطراری است که ایران در جهت تحقق وظایف قانونی اش عمل کند و بدون تأخیر اقداماتی انجام 
دهد. ارائه توضیح معتبر درخصوص ذرات اورانیوم، ارائه اطالعات، اســناد و پاسخ های مورد نیاز آژانس اتمی، اجازه دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و اجازه 

نمونه برداری از سوی آژانس اتمی از جمله اقداماتی است که ایران مطابق با این متن، باید به آنها عمل کند».
در متن مذکور قید شده اســت: «این شورا (حکام) نگرانی های جدی درخصوص مسائل پادمانی مرتبط با سه سایت اعالم نشده (در ورامین، تورقوزآباد در حومه تهران 
و در مریوان در اســتان کردستان) دارد که به دلیل ناکافی بودن همکاری اساسی توسط ایران حل نشده باقی مانده است». آن گونه که مطرح شده است عالوه بر این سه 
مکان اعالم نشــده، آژانس سؤاالتی هم درباره فعالیت آزمایشــگاه جابر بن حیان دارد. پیرو این مسئله و با وجود همکاری های تهران در ابتدای سال جاری درخصوص 
این آزمایشــگاه، مجددا رافائل گروســی در مقام مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یکی از سخنرانی های خود سؤاالتی را درباره این موضوع طرح کرد؛ بنابراین 
افزون بر ســه سایت ورامین، تورقوزآباد و مریوان به نظر می رسد آزمایشگاه جابر بن حیان هم به عنوان چالش چهارم خود را به دایره اختالفات ایران و آژانس کشانده 
است. قطع نامه پیشنهادی قبلی آمریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران که ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، با 
واکنش تند تهران مواجه شد. در این راستا ایران برخی از همکاری ها با آژانس را که فراتر از پادمان بود، متوقف کرد. به همین واسطه سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت  
دوربین های فراپادمانی، دســتگاه اندازه گیری بر خط ســطح غنا OLEM و فلومتر آژانس را قطع کرد. در عین حال این سازمان نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را هم در 

دستور کار قرار داد. از این رو تصویت قطع نامه جدید در نشست چهارشنبه و احتمال واکنش مشابه تهران می تواند فضا را به سمت بحران بکشاند.

مرحله استانی چهارمین 
رویداد ملی تولید محتوای 

بسیج برگزار می شود
مسئول فضای مجازی بسیج گفت: هم زمان 
در سراسر کشور مرحله استانی چهارمین رویداد 

تولید محتوای بسیج برگزار می شود.
مســلم معین مســئول فضای مجازی بسیج 
از شروع مرحله اســتانی چهارمین رویداد ملی 
تولیــد محتوای بســیج خبــر داد و افــزود: این 
مرحلــه به طور هم زمــان در ۳۲ مرکز اســتانی 
کشــور در قالب تیم های سه تا پنج نفره و در سه 
حــوزه پویانمایی، بازی های ویــژه تلفن همراه و 
نرم افزارهای ویژه تلفن همراه از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ 

آبان ماه در یک رقابت ۴۸ ساعته برگزار می شود.
شناخته شــدن  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
برگزیدگان، تیم های اول هر بخش در هر اســتان 

به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.
معین همچنین اعالم کرد : تا این لحظه ۴۸۰ 
تیم ثبت نام کرده اند و هزارو ۳۷ نفر تأیید شده اند 
یعنی نزدیک به دوهزارو ۵۰۰ شرکت کننده تا این 
لحظه رسما ثبت نام کرده اند، پیش بینی می شود 
بــا توجه بــه زمــان باقی مانده تا پایــان مهلت 
ثبت نــام در رویداد که فردا شــب اســت، تعداد 
تیم ها به ۵۵۰ تیم و شــرکت کنندگان به بیش از 

سه هزار نفر افزایش یابند.
او در پایــان اظهار کرد در مراســم اختتامیه 
مرحله اســتانی چهارمین رویداد تولید محتوای 
بســیج، از منتخبــان اولین «رویــداد مردم پایه» 
تولیدات رســانه ای مبتنی بر تلفــن همراه که با 
موضوعــات بومــی و منطبق بر زیســت بوم هر 

استان برگزار شد، تجلیل به عمل خواهد آمد.
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آقای امیرعبداللهیان هفته پیش اعالم کرد که منتظر پاسخ آمریکا هستیم، گفت: «در ارتباط با 
مذاکرات، کانال های ارتباطی همچنان فعال اســت و تبــادل پیام بین ایران با طرف های مقابل 
از جمله آمریکا از کانال گفت وگو کننده ارشــد اروپایی همچنان ادامه دارد». او ادامه داد: «ایران 
برای پیشبرد روند گفت وگوها و دستیابی به جمع بندی توافق مذاکرات رفع تحریم ها، ابتکارات 
جدید و ســازنده ای ارائــه داده و از طریــق هماهنگ کننده پیام ها منتقل شــده و تبادل پیام و 
بده بســتان ایده ها و نظــرات همچنان ادامه دارد». کنعانی همچنین با بیان اینکه روز گذشــته 
(یکشنبه) گفت وگویی بین امیرعبداللهیان با بورل انجام شده است، درخصوص محورهای این 
گفت وگو نیز گفت: «بخشی از گفت وگوها ناظر بر همین موضوعات است و تالش ها برای حفظ 

مسیر مذاکرات و دستیابی به نتیجه مذاکرات ادامه خواهد داشت».
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعاهای مطرح شــده درخصــوص مکان های مورد 
ادعای آژانس درمورد فعالیت های هسته ای ایران نیز بیان کرد: «ادعاهایی که درمورد این مراکز 
مطرح می شــود، عمدتا به مســائل گذشته برمی گردد. مسائلی که در ســال ۲۰۰۳ و قبل از آن 
مطرح شده و گزارش های فنی الزم از سوی ایران داده شده و بازرسی های الزم از سوی آژانس 
صورت گرفته اســت و همکاری حداکثری بین ایران و آژانس درمورد آن انجام شده است و بر 
مبنای آن توافق برجام صورت گرفت». او با بیان اینکه پیش از این آژانس در ۱۵ گزارش خود بر 
صلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای ایران تأکید کرده است، عنوان کرد: «طرح ادعاهایی از این 
دســت، بهانه ای برای اجرا نکردن توافقات در چارچوب برجام است». او درمورد همکاری های 
ایران با آژانس بار دیگر تأکید کرد: «ایران در چارچوب اقدامات سازنده خود همکاری و مذاکرات 
فنی اش را با آژانس ادامه داده و امیدوار است آژانس فارغ از فشارهای معدودی از کشورها در 

چارچوب مذاکرات فنی مسائل مد نظر خود با ایران را حل وفصل کند».
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به ســؤال دیگری درمــورد اظهارات اخیــر مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه، درباره توافق برجام، نوع موضع گیری های او درباره تحوالت داخلی ایران 
و دیدار او با برخی از چهره های مخالف جمهوری اسالمی ایران نیز گفت: «ما هیچ ارتباطی بین 
مذاکرات رفع تحریم ها و دیگر تحوالت قائل نیســتیم و اگر کسانی مسیر مذاکرات را با حوادث 
داخلی ایران گره زده اند، روی اســب بازنده شــرط بندی کرده اند. ایران کشــور مقتدر و باثباتی 
اســت و آنها سیاست های اشتباه و نادرست گذشته را بار دیگر تکرار کردند». کنعانی با توصیه 
به مقامات فرانســوی مبنی بر اینکه در کنار ملت ایران قرار بگیرند و به مناســبات دو جانبه و 
بلندمدت دو کشــور توجه کنند، گفت: «همان طورکه پیش از این گفتم، ما هیچ گونه ارتباطی را 
بین مذاکرات رفع تحریم ها با هیچ تحول دیگری قائل نیستیم و معتقدیم که این کشورها بهتر 
است به روند مذاکرات اهتمام جدی نشان دهند و در این چارچوب از همراهی با دولت آمریکا و 
رفتارهای غیر سازنده ای که این کشور درباره برجام داشته، تبعیت نکنند و توجه داشته باشند که 
حمایت از اغتشاشگران برای این کشورها مسئولیت بین المللی دارد». سخنگوی وزارت خارجه 
ادامه داد: «سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در کنار دولت آمریکا مسئول شرایط جاری برجام 
هستند و اگر این کشورها به تعهدات خود عمل کرده بودند، قطعا برجام شاهد این روند طوالنی 
نبود؛ بنابراین آنها در جایگاهی نیســتند که ایران را متهم کنند و باید به مســئولیت خود درباره 

برجام به صورت جدی عمل کنند».
مسیر  ناهموار  برجام، از  پهپاد  تا  درخواست های  مداخله جویانه،  اعمال  تحریم  و...

بــا وجود آنکــه اروپا به مــوازات آغاز اعتراضات دســت بــه اتخاذ سیاســتی تهاجمی و 
مداخله جویانه علیه ایران زده ؛ اما تشــدید این نگاه در آســتانه نشســت شورای حکام فضای 
مخربــی را برای آینــده مذاکرات رقم زده اســت؛ تا جایی که به باور برخــی تحلیلگران دیگر 
نمی توان به برگشــت پذیربودن گفت وگوهای وین امیدوار بود. در تازه ترین مورد شورای اروپا در 
ادامه اظهارات مداخله جویانه مقامات کشــورهای اروپایی دربــاره اتفاقات اخیر ایران، از ایران 
خواســت به موجب عضویت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی، به حقوق زنان در 
ایــران احترام بگذارد و از آن صیانت کند. به گزارش وبگاه شــورای اروپــا، این نهاد اروپایی در 
جریان برگزاری نشســت شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بخشی از یک بیانیه درباره 
موضوع «زنان، صلح و امنیت»، با مطرح کــردن اظهاراتی مداخله جویانه درباره اتفاقات اخیر 
ایران، آنچه را تداوم سرکوب  خشونت بار علیه معترضان، از جمله زنان و کودکان خوانده شده، 
موجب در دستور کار قرار گرفتن فوری موضوع «زنان، صلح و امینت» و نیازمند حمایت دانست. 
در این بیانیه آمده اســت: «باید به حقوق زنان و دختران در ایران احترام گذاشــته شود و از آن 
صیانت شود. عالوه بر این مشــارکت کامل و برابرشان در زندگی جمعی، از جمله تصمیم گیری 
فراهم شــود». این بیانیه می افزاید: «شورای اروپا از مقامات ایران می خواهد به اصول مقرر در 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، به ویژه با احترام به حق 
غیر تبعیض آمیز و برابر مردان و زنان برای بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی که ذیل این میثاق 
بین المللی تضمین شــده است، پایبند باشد». شــورای اروپا همچنین مطرح کرد: «عالوه بر این 
شــورای اروپا از مقامات ایران می خواهد همه معترضانی را که خشونتی از آنها سر نزده است، 
آزاد کند. طی کردن روند قانونی را برای همه بازداشتی ها فراهم کند و درباره شمار جان باختگان 

و بازداشت شدگان شفاف سازی کند».
افــزون بــر آن وزیر امور خارجه آلمان هم دیروز دوشــنبه در جمع خبرنــگاران بار دیگر با 
مطرح کــردن ادعاهایی علیه ایران از اقدامات تحریمی اتحادیــه اروپا حمایت کرد. به گزارش 
خبرگــزاری رویترز، آنالنا بربــوک، وزیر امور خارجه آلمان، در ادامــه اظهاراتش درباره اتفاقات 
اخیر ایران و حمایت از اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران، پیش از آغاز نشست شورای 
وزیران امور خارجه اروپا در بروکسل، در جمع خبرنگاران گفت: «ما بسته تحریمی دیگری اعمال 
خواهیم کرد تا پیام روشــنی به کسانی بفرســتیم که فکر می کنند می توانند مردم خودشان را 
بدون عواقب ســرکوب کرده، بترسانند و بکشند». بربوک در ادامه ادعا کرد: «تحریم های جدید، 
به ویژه حلقه داخلی قدرت سپاه پاسداران و ساختارهای تأمین مالی آنها را هدف قرار می دهد».

عالوه بر اعتراضات دو ماه اخیر که ســایه جدی بر سیاســت خارجی و آینده برجام انداخته 
اســت، کماکان موضوع ارسال پهپادهای ایرانی هم تأثیرات خود را بر مسیر مذاکرات هسته ای 
دارد. در این زمینه وزیر امور خارجه ایرلند، دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که در صورت 
وجود شواهدی برای کمک های تسلیحاتی ایران به روسیه، اتحادیه اروپا باید پاسخ مرتبطی به 
آن بدهد. به گزارش وبگاه ســرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، ســایمون کاولی در بروکسل 
پیش از آغاز نشســت شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
ســؤالی درباره ادعای حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، عنوان کرد: «منتظرم 
بدانم که نماینده ارشد اتحادیه اروپا (جوزپ بورل) در این باره چه خواهد گفت؟ واضح است که 
اگر ایران به روسیه برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در اوکراین پهپاد و موشک  بدهد، باید پاسخ 

مرتبطی از سوی اتحادیه اروپا به آن داده شود».


