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مراســم چهلمیــن روز درگذشــت مهســا امینــی، دختــر 
۲۲ســاله ای کــه پس از بازداشــت گشــت ارشــاد و انتقال به 
بیمارســتان جان سپرد، دیروز در سقز با حضور بسیاری از مردم 
سقز و شــهرهای اطراف برگزار شد و  هم زمان برخی از شهرها 
از جمله تهران شاهد ادامه اعتراضات به مرگ این دختر جوان 
و رفتار گشــت ارشــاد بود. طبق گزارش خبرنگار »شــرق« جو 
ســنگینی از ابتدای صبح بر تهران حاکــم بود که درگیری میان 
مردم و نیروهای پلیس از ظهر دیروز به صورت پراکنده در نقاط 
مختلف ادامه داشــت و با تاریک شدن هوا شدت گرفت. در این 
بین تجمع پزشکان در مقابل سازمان نظام پزشکی تهران بنا بر 

آنچه از تصاویر منتشرشده به دست می آید، با برخورد مأموران 
همراه شــد که در نهایت قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران 
در واکنــش به ایــن حمله و آنچه او »تعدی به ســازمان نظام 
پزشــکی« خواند، اســتعفا داد. محمد رازی، قائم مقام سازمان 
نظام پزشــکی تهران از بازداشت یکی از پزشکان و »توهین« به 

او و رئیس سازمان نظام پزشکی خبر داد.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران گفت: »نه تنها اجازه 
برگزاری تجمع را ندادند بلکه درهای ســازمان نظام پزشکی را 

بسته و اجازه ورود هم به پزشکان ندادند«.
به گفتــه رازی، مأموران در پاســخ به درخواســت او برای 

آزادی یکی از پزشکان بازداشت شده به او »بی احترامی« کرده و 
همچنین به موید علویان صدر، رئیس نظام پزشــکی تهران هم 

»اسائه ادب« کردند.
دیروز برخالف آنچه که شــایعه شده بود قرار نیست مراسم 
چهلم مهســا امینی از ســوی خانواده برگزار شود، مراسمی با 
حضور بسیاری از همشهریان او برپا شد. به گزارش ایسنا نزدیک 
به ۱۰ هزار نفر در مراســم چهلمین روز درگذشت مهسا امینی 
شرکت کردند. البته فارس تعداد حاضران در مراسم را دو هزار 
نفــر تخمین زده بود. این جمعیت حاضر در مراســم چهلمین 
روز درگذشــت مهســا امینی بعد از پایان مراسم در آرامستان، 
به سمت شهر ســقز و منازل خود حرکت کردند، اما طی مسیر 
بازگشــت به واســطه تحرکات برخی از آنها و استقرارشان در 

خیابان های شهر، فضا کمی ملتهب شد.
بــه گزارش ایســنا، از صبح دیروز هم زمان بــا چهلمین روز 
درگذشــت مهســا امینی مردم ســقز و شــهرهای اطــراف در 
جمعیتی که در حالــت حداکثری نزدیک به ۱۰ هزار نفر برآورد 
می شد، به ســمت محل دفن وی در آرامســتان آیچی حرکت 
کردنــد، حضــور ایــن جمعیت در مراســم از ســوی نیروهای 

انتظامی حاضر در محل و معابر شهر با مانعی مواجه نشد.

بیــن جمعیــت حاضــر در آرمســتان آیچــی و نیروهــای 
انتظامــی حاضــر در محل در طــول برگزاری مراســم چهلم 
بر ســر مزار مهســا امینی درگیــری رخ نــداد، جمعیت حاضر 
اغلب شــعارهایی بــا گویش کردی ســر می دادنــد، برخی از 
جمعیــت بــا آمادگی درگیری به ســمت شــهر حرکت کردند 
 به نحــوی که یکــی از حاضــران پرچــم اقلیم کردســتان را 

برافراشته بود.
با وجود آنکه از ســوی نیروهــای انتظامی ممانعتی جهت 
حضور افراد بر ســر مزار مهسا امینی وجود نداشت و جمعیت 
بدون درگیری در آرامســتان آیچی حاضر شــده و بازگشتند، اما 
پالک هــای برخی خودروهــای حاضر در آرامســتان که پس از 
مراسم به سمت شهر حرکت کردند، گل مالی شده بود همچنین 
در بین جمعیت افرادی مشــاهده می شــد که چهــره خود را 

پوشانده بودند.
در پایان مراسم آرامستان آیچی و بازگشت جمعیت به شهر 
ســقز، برخی افراد بنا داشتند به مرکز نظامی ارتش حمله کنند 
که با ممانعت جمعی از مردم حاضر در مراسم پراکنده شدند.
تعــداد محدودی از حاضران در چهلم مهســا امینی نیز در 
ابتدای شهر سقز با نیروهای انتظامی درگیری داشتند که پس از 

آن پراکنده شده و به حاشیه شهر رفتند.
بعدازظهر دیروز )چهارشــنبه( عمده افراد حاضر در مراسم 
چهلم مهســا امینی به خانه هــای خود بازگشــتند، اما برخی 
همچنان در ســطح شهر سقز حضور داشــته به نحوی که این 
شــهر در بعدازظهر مراســم چهلم، فضایی ملتهب، اما بدون 

درگیری را تجربه کرد.
به دنبال التهابــات و درگیری های پراکنده به وجودآمده بعد 
از مراسم چهلم، به جهت مالحظات امنیتی اینترنت شهر سقز 

قطع شد.
با گذشــت 4۰ روز از مرگ این دختر جوان اعتراضات مردمی 
ادامــه دار بوده و همچنان خبــری از تغییر عملی و جدی برای 

تعطیلی گشت ارشاد نیست.
از ســویی دیگر دانشــگاه ها روزهای ملتهبی را پشــت سر 
گذاشــته اند و تعــداد بازداشــتی ها چــه میان دانشــجویان و 
دانش آمــوزان و  چه مردم عــادی کم نبوده اســت؛ البته آمار 
دقیقی از بازداشتی ها و حتی کشته های حوادث اخیر هم منتشر 
نشــده، اخیرا هم با شــروع محاکم که قرار اســت به اتهامات 
بازداشت شــدگان حوادث اخیر پرداخته شــود، خبری از آزادی 

روزنامه نگاران زندانی نبوده است.

مراسم چهلمین روز درگذشت مهسا  امینی 
برگزار شد

بعد از  راهپيمایی شرکت کنندگان در مراسم  چهلم، اینترنت قطع شد

 عبدالرحمن فتح الهی: این روزها که موضوع ارســال پهپادهای 
ایــران به روســیه به ســرفصل تــازه ای در منازعــات تهران و 
غرب بدل شــده است، حســین امیرعبداللهیان از راهکار تهران 
بــرای حل وفصل این مســئله خبر داد. در این راســتا حســین 
امیرعبداللهیان دیروز چهارشــنبه در نشســت خبری مشترک با 
وزیر خارجه بــالروس عنوان کرد: »اتهامات بی اســاس برخی 
از کشورها درباره اســتفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ 
علیه اوکراین را نیز قویا رد می کنیم و مقامات اوکراین را دعوت 
می کنیم که در یک نشســت دو جانبه در سطح متخصصان فنی 
ایران و اوکراین حضور پیدا کنند و هر ســندی را که در این زمینه 
در اختیــار دارند، ارائه دهند. موضع ما همان طور که پیش ازاین 
گفته ایم، عدم تســلیح طرفین در این جنگ اســت و ما مخالف 
جنگ هســتیم«. اگرچه تحت تأثیر حواشــی سقوط هواپیمای 
اوکراینی در ســال 98 پاســخ اوکراین قابل حدس نیســت؛ اما 
حتی اگر اوکراین در این مسیر هم گام بردارد و خواهان نشست 
مشــترک با ایران باشد، این احتمال وجود دارد که به دلیل فشار 
واشنگتن عمال پیشنهاد رئیس دســتگاه سیاست خارجی ایران 

بر زمین بماند.
امــا امیرعبداللهیان در نشســت دیروز خود عــالوه بر لحن 
دیپلماتیک و همکاری جویانه نوعی هشــدار را هم به قاره سبز 
داشــت. وزیر امور خارجه با اشــاره به اقدام ایــران در اعمال 
تحریم علیه چند نهاد و شــخص در اتحادیــه اروپا اظهار کرد: 
»در پاســخ به اقدام غیرســازنده اتحادیه اروپا در اعمال تحریم 

علیه ایران، امروز )چهارشــنبه( لیســت جدیدی از تحریم های 
وزارت خارجــه علیه هشــت نهاد و ۱۲ شــخص در چارچوب 
اتحادیه اروپا را منتشــر کردیم. این هشت نهاد و ۱۲ شخص در 
وقایــع اخیری که در ایران رخ داد، اقدام به حمایت و تشــویق 
ترور، افراط گری و خشونت کرده بودند و از نظر ما جزء مصادیق 
تعریف تروریسم محسوب می شوند و در همان چارچوب با آنها 

برخورد می شود«.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان ادامه داد: »در همین جا به 
اتحادیه اروپا هشــدار و آنها را بــه این موضوع توجه می دهیم 
که مســیر غیرسازنده، تکراری و شکست خورده سال های قبل را 
ادامه ندهند. برای ما کامال روشــن است که رهبران چند کشور 
محدود در اتحادیه اروپا نگاه های افراطی و شتاب زده نسبت به 
تحوالت منطقه ای و بین المللی دارند و بخش بزرگی از اتحادیه 

اروپا در مسیر عقالنیت حرکت می کند«.
پیرو این تهدید و هشــدار ســکان دار سیاست خارجی ایران، 
وزارت امور خارجه ایران، دیروز چهارشــنبه درخصوص اعمال 
تحریم علیه برخی اشــخاص و نهادها در حــوزه اتحادیه اروپا 

بیانیه ای منتشر کرد.
در ایــن بیانیه عنوان شــد: »وزارت امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران وفــق مصوبات مراجع ذی ربــط و در چارچوب 
قواعــد مرتبــط و ســازوکارهای تحریمی مربوطــه و به عنوان 
عمــل متقابل، نهادها و اشــخاص زیر در حــوزه اتحادیه اروپا 
را به دلیــل اقدامات عامدانــه آنان در حمایت از تروریســم و 

گروه های تروریســتی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و 
نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی 
و نقض حقوق بشــر علیه ملت ایران شــده، تحت تحریم قرار 

می دهد«.
نهادهای زیر تحت تحریم قرار می گیرند:

آزاد«  ایــران  »دوســتان  به اصطــالح  گــروه   - 
)Friends of Free Iran( و اعضای آن در پارلمان اروپا؛

The Interna- )- کمیته بین المللی جســت وجوی عدالت 
tional Committee in Search of Justice, ISJ( و اعضا؛

- سازمان Stop the Bomb؛
آلمــان فارســی  دویچه ولــه  شــبکه   - 

 )Deutsche Welle Persian(؛
- شبکه آر اف آی فارسی فرانسه )RFI Persian(؛

- لیگ بین المللی ضد نژادپرســتی و یهودســتیزی فرانسه 
)LICRA(؛

- شرکت کارل کولب )Karl Kolb Co.( آلمان، تحویل دهنده 
سالح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛

فاهرزگبائــو  بایــرن  رایــن  شــرکت   - 
)Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.( آلمــان، تحویل دهنــده 

گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.
اشخاص زیر تحت تحریم قرار می گیرند:

- آلخو ویــدال کــوادراس )Aljo Vidal Quadras(، رئیس 
کمیته بین المللی جست وجوی عدالت؛

- خاویر زارزالخوس )Javier Zarazlejos(، رئیس مشــترک 
گروه به اصطالح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛

گــروه  رئیــس مشــترک   ،)Milan Azver( آزور - میــالن 
به اصطالح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛

- شــارلیه وایمــرز )Charlier Weimers(، نماینده پارلمان 
اروپا؛

- یان زهرادیل )Jan Zahradil(، نماینده پارلمان اروپا؛
- هلموت گئوکینــگ )Helmot Geuking( نماینده پارلمان 

اروپا؛
- هرمان ترتچ )Hermann Tertsch( نماینده پارلمان اروپا؛
- مایــر حبیــب )Meyer Habib(، نماینــده مجلــس ملی 

فرانسه؛
- مارتیــن والتــون )Matine Valleton(، شــهردار ویلپنت 

فرانسه؛
- ژان فرانســوا لگارت )Jean Francois Legaret(، شهردار 

سابق منطقه یک پاریس؛
- یوهاند بویی )Johanned Boie(، مدیرمسئول روزنامه بیلد 

آلمان؛
 ،)Alexandra Wurzbach( وورزبــاخ  الکســاندرا   -

مدیرمسئول روزنامه بیلد آلمان.
در ادامه بیانیه قید شده است که تحریم های یادشده شامل 
ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشــخاص فوق به 
ایــران و توقیف اموال و دارایی آنــان در قلمرو تحت صالحیت 

جمهوری اســالمی ایران اســت. همــه نهادهــای جمهوری 
اســالمی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات الزم را 
جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشــت. جمهوری 
اســالمی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیــه اروپا و دولت های 
متبوع اشــخاص و نهادهای فوق، حمایت، تسهیل و نیز قصور 
از مقابلــه با اقدامات این اشــخاص و نهادها را نقض تعهدات 
بین المللــی اتحادیه اروپا و دولت های عضو دانســته و آنان را 
مسئول و پاسخ گو می داند. بدیهی است که این اقدام تحریمی، 
نافی پیگیری کیفری افراد به ســبب دست داشــتن در اقدامات 
مجرمانــه در محاکم قانونــی دارای صالحیــت نخواهد بود. 
وزارت امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران، مجــددا، اقدام 
شــورای اتحادیه اروپا مــورخ ۱۷ اکتبــر ۲۰۲۲ در اعمال تدابیر 
غیرقانونــی محدود کننده علیه اشــخاص و نهادهــای ایرانی، 
مبتنی بر اتهامات بی اســاس را که مصداق بارز دخالت در امور 
داخلی جمهوری اسالمی ایران است، قویا رد و محکوم می کند.
با این تفاســیر اکنون دو مســیر »تقابل« یا »تفاهم« با ایران 
پیش روی اروپا قرار دارد؛ حال باید دید که قاره ســبز کماکان در 
مســیر تشــدید تنش با تهران گام برمی دارد یا کی یف با پذیرش 
همکاری با تهران می تواند در تعدیل این شــکاف نقش مثبتی 
ایفا کند؟ هرچند برخــی تحلیلگران عکس این گزاره را نزدیک 
به واقعیت می دانند و عنوان می کنند این تهران اســت که باید 
بین »تقابل« و »تفاهم« با قاره سبز یکی را برگزیند، آینده تصویر 

روشن تری ارائه خواهد داد.

 دیروز چهارشــنبه وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران برای دومین بار   .
بسته ای تحریمی را علیه برخی اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا اعمال کرد. 
چرا باید ایران در این مســیر گام بردارد و دســت به تحریم مقامات غربی بزند در 
صورتی که همه می دانند این تحریم ها برخــاف تحریم های اروپا و آمریکا علیه ما 

عموما خروجی ای در پی ندارد؟
ببینید شــما در ســؤالتان دو نکته را مطرح کردید که باید به صورت جداگانه به 
آن پاسخ داد؛ اول آنکه عنوان داشتید چرا جمهوری اسالمی ایران با آنکه می داند 
تحریم هایش چندان کارســاز نیســت و نمی تواند مشــکل و چالشی برای مقامات 
اروپایی با آمریکا ایجاد کند دســت به اعمال این تحریم ها می زند؟ در این خصوص 
باید گفت که رفتاری که از ســوی ایاالت متحده آمریــکا طی چند دهه اخیر حول 
محور »تحریم« سر زده است، باعث شده تحریم به عنوان یکی از ابزارها در سیاست 
خارجی هر کشوری عمل کند که گاهی قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهایی چون 
آمریکا باعث می شــود این ابزار تحریم کارکرد و تأثیر جدی خود را داشــته باشد و 
گاهی هم کشــورها به دلیل نداشــتن قدرت اقتصادی و تجاری چندان باال ســعی 
می کنند از ماهیت نمایشی تحریم ها استفاده کنند. بنابراین تحریم کارکرد خود را از 

نظر اقتصادی، تجاری و سیاســی و دیپلماتیک با هدف موازنه قوا دارد. اینجا توان 
کشورهاست که تعیین می کند تحریم ها می توانند در کدام ُبعد و در چه سطحی و 
تا چه عمقی اثرگذار باشــند؛ بنابراین جمهوری اسالمی ایران اکنون با هدف نوعی 
موازنه ســازی و همچنین نمایش دیپلماتیک دســت به تحریم مقامات اروپایی در 
چنــد روز اخیر زده وگرنه تهران هم به عدم تأثیــر آن در حوزه اقتصادی و تجاری 
واقف است. در قســمت دیگری از ســؤالتان به تحریم های اروپا علیه ایران اشاره 
داشــتید. واقعیت است که بعد از موضوع مهسا امینی و تجمعات یک ماه گذشته 
کشــورهای اروپایی کامال تحت فشــار افکار عمومی قرار دارنــد؛ طبیعتا در چنین 
مواردی کشــورهای اروپایی سعی می کنند برای پاســخ گویی به افکار عمومی هم 
که شده دســت به اعمال تحریم بزنند؛ وگرنه هم اروپایی ها و هم آمریکا برداشت 
واقع بینانــه ای از شــرایط ایران دارنــد و می دانند که رویدادهای یک ماه گذشــته 
تأثیر عمده، عمیق، پایدار و گســترده ای در سیاســت های جاری کشور، به خصوص 
سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران نخواهد داشت. یعنی تحریم های اخیر 
اروپا به واســطه رویدادهای یک ماه گذشــته در کشور تحریم های چندان اثرگذار و 
جدی ای در حوزه اقتصادی و معیشتی ایران نیستند. در مجموع واقعیت این است 

که نه تحریم های جمهوری اســالمی ایران علیه مقامــات اروپایی و نه به عکس، 
تحریم هــای اروپایی )منظور من صرفا دور جدید تحریم ها در چند هفته اخیر علیه 

مقامات ایرانی است( چندان جدی نیستند و حوزه اثر باالیی ندارند.

 اگرچه گفته شما درست اســت و اروپایی ها دست به اعمال تحریم های کلیدی   .
در حــوزه پولــی و بانکی نزدند، اما ایــن تحریم ها در حوزه اقتصادی و معیشــتی 
چندان اثرگذار نیســتند، البته باید پذیرفت که تحریم های متقابل ایران و اروپا علیه 
همدیگر می تواند تبعات خاص خود را در حوزه سیاســی و دیپلماتیک داشته باشد. 
در این بین اروپایی ها همواره ســعی کرده اند به عنوان یک طرف میانجی، واسط و 
هماهنگ کننده گفت وگوهای هسته ای عمل کنند. حال با این گسل دیپلماتیک، دیگر 

آن حسن نیت سابق بین تهران و اروپا وجود دارد؟
اگر در مســیر تقابلی که اکنون اروپا و ایران علیه همدیگر در پیش گرفته اند، دو 
طرف زیاده روی کنند و نهایت اعمال تحریم اروپا به حوزه های کلیدی کشیده شود 
می تواند روابط کنونی را هم به شدت مخدوش کند و تأثیرات منفی جدی بر روابط 

دو طرف بگذارد.

 یعنی به باور شما این روابط اکنون مخدوش نشده است؟  .
نــه اینکه روابط مخدوش نشــده اســت، اما من بر این باورم کــه هنوز فرصت 
الزم برای توقف این نمایش هــای تحریمی تهران و اروپایی علیه همدیگر و ترمیم 
شکاف کنونی وجود دارد. تحریم های کنونی ایران و اروپا علیه همدیگر قابل کنترل 
اســت. اما در صورت ادامه این وضعیت و کشیده شــدن پــای تحریم های اروپا به 
حوزه های کلیدی مانند نفت و مناسبات پولی و بانکی، آن زمان ترمیم این وضعیت 
کار چندان ســاده ای نخواهد بود. به همین دلیل شاهد هستیم که مقامات اروپایی 
تحریم هایی را اعمال می کنند که به روابط با جمهوری اسالمی ایران آسیب چندان 
جــدی ای وارد نکنــد. چون هنوز اروپا به ازســرگیری گفت وگوهــا و احیای برجام 
امیدوار است. بنابراین تالش شده تا تحریم هایی اعمال شود که به میز گفت وگوها 
لطمــه وارد نکند. از آن طرف کانال ارتباطی بین ایران و اروپا کماکان برقرار اســت 
و کشــورهای اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا با وزارت امور خارجه ایران و شخص 
وزیر تماس های تلفنی مکرری دارنــد. تداوم این کانال گفت وگو با وجود تحریم ها 
می توانــد فضا را تعدیل کند و به نوعی نشــان دهد که اروپا ضمن پاســخ گویی به 
افکار عمومی در مســئله حقوق بشــر، تمایلی ندارد روابط با تهران تحت الشعاع 

رویدادهای داخلی ایران در یک ماه گذشته قرار بگیرد.

 عنوان داشــتید که اعتراضات یک ماه گذشــته نمی تواند روی سیاست خارجی   .

جمهوری اسامی ایران اثر مخرب جدی داشته باشد، اما در مقابل بسیاری معتقدند 
نه اعتراضات، بلکه موضوع اتهام ارســال پهپاد از ســوی ایران به روسیه می تواند 
روابط ایران و اروپا را به شــدت تحت فشــار قرار دهد. ارزیابی شما در این رابطه 

چیست؟
اوال به باور من اغراق های سیاســی، دیپلماتیک و عمدتا رســانه ای روی قدرت 
پهپادهای ادعایی جمهوری اســالمی ایران در جنگ اوکراین شــکل گرفته اســت. 
افزون بر آن مقامات جمهوری اسالمی ایران و روسیه هم به کارگیری هرگونه پهپاد 

ایرانی در جنگ اوکراین را تکذیب کرده اند.

 پس به باور شما روسیه تمایلی ندارد که ایران را شریک این جنگ قرار دهد؟  .
گفته من به این معنا نیســت. قطعا هم در خود روســیه و هم در اروپا و آمریکا 
بخشی سعی دارند به هر طریقی پای ایران را به جنگ اوکراین بکشانند و به بهانه 
ارســال پهپاد یا دیگر تســلیحات و حتی ادعای حضور مستشاری ایران در اوکراین، 
جمهوری اســالمی را درگیر برخی مســائل و چالش ها کنند، امــا تهران باید با یک 
دیپلماســی هوشمند، فضای کنونی را مدیریت کند که نه در روسیه، نه در اوکراین، 
نــه در اروپا و نه در آمریکا اجازه سوء اســتفاده از ادعای به کارگیری پهپادها و دیگر 
تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین یا حتی ادعای حضور مستشاری ایران در اوکراین 

داده نشود.

 گفته شــما به معنی آن است که اروپا به دنبال فشــار بر ایران در جنگ اوکراین   .
نیست، در حالی که اخبار خاف  آن را نشان می دهد.

در حال حاضر من این تصور را ندارم که اروپایی ها و آمریکا با مانور سیاســی و 
رسانه ای درخصوص ادعای به کارگیری پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین سعی داشته 
باشــند جبهه جدیــدی را در تقابل با تهران باز کنند و ســطح تنــش به یک نقطه 

برگشت ناپذیر برسد.

 چرا؟  .
چون اروپا و آمریکا کماکان به احیای برجام و مذاکره با ایران نیاز دارند، بنابراین 
نه رویدادهای یک ماه گذشته و نه ادعای به کارگیری پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین 
فعال پتاســیل آن را ندارند که به یک ســرفصل جدیــد در منازعات دو طرف تبدیل 
شــوند. هرچند من منکر فشــار اروپا و آمریکا در این چند هفته نیستم. با این حال 
نکته مهم تر اینجاســت که اگر اروپایی ها و آمریکا در نهایت به این نتیجه برسند که 
ایران تمایلی به گفت وگو برای احیای برجام و توافق ندارد، آن زمان امکان دارد که 
مانور جدی روی اتفاقات یک ماه گذشــته در ایران و به خصوص ادعای به کارگیری 
پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین شــکل بگیرد و حتی از اهرم ســازمان ملل و شورای 

امنیت برای فشار بیشتر به ایران استفاده کنند.

 با همین تحلیل شــما به ارزیابی این گزاره هم بپردازیم که اگر جمهوری اسامی   .
ایران بسته پیشنهادی بورل را مبنای مذاکرات جدی تر قرار می داد و گفت وگوها در 
مســیر مثبتی پیش می رفت، آیا شــاهد این رفتار تهاجمی اروپا و ایاالت متحده در 

مسئله اعتراضات یک ماه گذشته و فروش پهپاد ایرانی می بودیم؟
ما باید قدری عمیق تر مســئله را تحلیل کنیم. واقعیت امر آن اســت که غرب 
و به خصــوص آمریکا از برجام و مذاکرات احیای توافق هســته ای به عنوان اهرمی 
برای کنترل و مهار ایران در حوزه هسته ای استفاده کرده اند. این نکته به ما گوشزد 
می کند که اگر جمهوری اسالمی ایران بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را می پذیرفت 
یا مذاکرات کماکان ادامه پیدا می کرد، باز هم با وقوع این حوادث در کشور یا ادعای 
به کارگیری پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین شــاهد سیاست تهاجمی علیه جمهوری 
اســالمی ایران از سوی قاره سبز و کشــورهای اروپایی می بودیم، چون غرب از هر 
موضوعی برای کنترل و فشــار به ایران استفاده می کند. پس حتی اگر مذاکرات به 
نتیجه می رســید، اروپا و آمریکا این سیاست تهاجمی را در حوزه حقوق بشر علیه 
ایران اعمال می کردند؛ یعنی اروپایی ها و آمریکا می کوشــند ایران را در موضوعات 

دیگری مانند توان پهپادی، حقوق بشر و... کنترل و مهار کنند.

»شرق« در گفت وگو با دیاکو حسينی بررسی کرد

گسل فعلی قابل ترمیم است؟

 شرق: دیروز چهارشنبه وزارت امور خارجه بسته جدید تحریمی خود را علیه برخی اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا اعمال کرد. این دومین بسته 
تحریمی ایران طی یک هفته اســت. چهارشنبه هفته پیش نیز وزارت امور خارجه بســته ای تحریمی علیه مقامات و نهادهای اروپایی وضع کرده بود. در 
این بین برخی معتقدند این اعمال تحریم ها نمی تواند به کارکرد و خروجی مدنظر تهران منجر شــود؛ واقعیتی که شــاید خود وزارت امور خارجه هم به 
آن اشــراف داشته باشد. با این حال سؤال اینجاست که اگر تهران به این مسئله واقف است چرا در یک هفته دو بار دست به تحریم مقامات و نهادهای 

اروپایی زده است؟ آیا صرفا مسئله به توازن، واکنش و پاسخ متقابل مربوط می شود؟ تأثیرات این تحریم های متقابل ایران و اروپا در حوزه سیاسی و 
دیپلماتیک چه خواهد بود؟ آیا گسل و شکاف کنونی بین دو طرف قابل ترمیم خواهد بود یا خیر؟ پاسخ به این سؤاالت و پرسش هایی از این دست، 

محور گفت وگوی »شرق« با دیاکو حسینی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل و کارشناس پیشین مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است.

امير عبداللهيان به اروپا هشدار داد و  از  کی یف خواست برای روشن شدن ماجرای ارسال پهپاد، در نشستی دو جانبه حضور  یابند

تقابل و تفاهم 


