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تحریم از سر استیصال
  یک کارشناس ارشد مسائل بین الملل: اعمال تحریم نشانه ترس غربی ها از تغییر موازنه قدرت 

در محیط نظام بین الملل با پرچمداری ایران، روسیه و چین است
    اتحادیه اروپــا و انگلیس در اقدام 

خصمانــه دیگــری علیه ایــران، گزارش
۲۹شــخص و ۳نهاد ایرانــی را در 
فهرست تحریم های جدید خود قرار داد؛ تحریم هایی 
که به بهانه »مســائل حقوق بشــری« در ایران وضع 
شده است و از ادامه روند مداخله جویی مقام های غربی 
و اروپایــی در امور داخلــی ایران حکایــت دارد که 
چشم انداز مبهمی را پیش روی مناسبات جمهوری  
اســامی و اتحادیه اروپــا قرار می دهــد. به گزارش 
همشــهری، اعمال تحریم های جدید علیــه ایران، 
به عنوان رویکردی که طی هفته های اخیر از ســوی 
اتحادیه اروپا در پیش گرفته شده است و این بار برچسب 
»استفاده از زور در برابر اعتراضات مسالمت آمیز« را بر 
خود دارد، با استقبال آمریکایی ها نیز همراه شد و مشاور 
امنیت ملی آمریکا در تداوم رویکردهای متناقض غرب 
در قبال جمهوری اســامی، از تحریم های ضدایرانی 
اتحادیه اروپا و انگلیس استقبال کرد. جیک سالیوان با 
انتشار بیانیه ای، ضمن تداوم دخالت های دولت بایدن 
در امور داخلی ایران، اظهارکرد که واشنگتن »در کنار 
شرکا و متحدان خود در سراســر جهان، به پیگیری 
پاسخگو کردن ایران از طریق تحریم ها و ابزارهای دیگر« 
ادامه خواهد داد. وی بر ایــن نکته هم تأکید کرد که 
آمریکا از تحریم های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس علیه 

اشخاص و نهادهای ایرانی استقبال می کند.

یک اعتراف صریح
عاوه بر مشــاور امنیت ملی آمریکا، نماینده ویژه این 
کشــور در امور ایران نیز ضمن تــاش برای مقصر 
نشان دادن تهران برای عدم پیشرفت مذاکرات وین، 
به صراحت اعتراف کرد که در شرایط کنونی آمریکا، نه 
روی احیای برجام، بلکه روی روشن نگه داشتن شعله  

ناآرامی  های اخیر در ایران متمرکز شده است.
رابرت مالی در جریان یک نشســت خبری در پاریس 
مدعی شد حوادث اخیر در ایران و ادعاهای مطرح شده 
پیرامون استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ 
اوکراین، تمرکز آمریکا را از احیــای برجام منحرف 
کرده اســت. وی اگرچه مدعی شد واشنگتن روزنه ها 
برای تداوم دیپلماسی با جمهوری اسامی را باز نگه 
می دارد، درعین حال تأکید کرد آمریکا در شــرایط 
کنونی راهبردهای تحریمی خود را در قبال ایران ادامه 
می دهد؛ »اگر این مذاکرات وین انجام نمی شود، به دلیل 
موضع ایران و هرچیزی است که از ماه سپتامبر رخ داده 
است. تمرکز ما توافقی نیســت که به جلو نرود، بلکه 

چیزی است که در ایران رخ می دهد«.

ادامه رویکردهای خصمانه از سوی اتحادیه اروپا
در این میان اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی پس  از نشست 
شورای وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل حکایت 
از آن دارد کــه اتحادیه اروپا و آمریکا بیش از هر زمان 
دیگری در حال همسان سازی سیاست های خصمانه 

خود در قبال جمهوری اسامی ایران هستند.
با توجه به چنین رویکــردی هم بود که جوزپ بورل 
در کنفرانس خبری خود ضمن اشاره به اینکه موضوع 
کمک نظامی ایران به روسیه و توافق هسته ای مباحث 
جداگانه ای به حساب می آید، با وجود این تأکید کرد 
درصورت نیاز، اقدام های تحریمی بیشتری علیه تهران 

اعمال خواهد شد.
وی بر این موضوع هم تأکید کرد که اتحادیه اروپا به 
انجام »اقدام های محدودکننده« و »هدف قرار دادن 
کشــورهای ســوم مانند ایران و باروس« با هدف 
»جلوگیری از کمک نظامی به روسیه« ادامه خواهد 
داد؛ »همچنان اصرار داریم ایران ارائه تســلیحات به 
روسیه را که درحال ارتکاب جنایت علیه مردم اوکراین 
است، متوقف کند. پهپادهای ارائه شده ایران به روسیه 
که گفته می شود ماه ها قبل از آغاز جنگ بوده، اکنون 
در جنگ استفاده می شــود و نقض آشکار قطعنامه 

۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است«.

واکنش ایران
اقدام های خصمانه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم های 
جدید  علیه ۳۲شــخص و نهاد ایرانــی اما با واکنش 
ســخنگوی وزارت امورخارجه نیز مواجه شد. ناصر 
کنعانی تحریم های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس را 
محکوم و اعام کرد جمهوری اسامی حق خود را برای 
پاسخ متقابل به اینگونه اقدام های خصمانه محفوظ 
می دارد. وی با مردود دانســتن این اقدام »بی پایه و 
اســاس«، »غیرقانونی« و »مداخله جویانه«، تأکید 
کرد: جمهوری اســامی ایران با اتکا  به قدرت ملی و 
با بهره گیری از تجارب منحصربه فرد خود در مواجهه 
کنشگرانه با چالش  های تحمیلی، مانند قبل نسبت 
به چنین اقدام های بیهوده و غیرسازنده، با درایت و 
استحکام و مبتنی بر عزت و منافع ملی، اقدام متقابل 

و مؤثر خواهد داشت و حق خود را برای 
پاسخ محفوظ می دارد.

پیــش از ایــن به دنبــال دور 
نخســت تحریم  های اتحادیه 
اروپا و همچنین انگلیس پس از 

حوادث اخیر، ایــران در اقدامی 
متقابــل، تحریم هایی را 

علیه تعــدادی از 
افراد و نهادهای 
اتحادیــه اروپا 
همچنیــن  و 

انگلیس اعمال کرده بود.

بازی در پازل ضدایرانی
یک دیپلمات پیشــین دربــاره تحریم هــای اخیر 
اعمال شــده ازســوی اتحادیه اروپا و انگلیس علیه 
جمهوری اسامی، به همشــهری گفت: تحریم های 
اخیر با عنوان ادعایی »نقض حقوق بشر در ایران« را 
باید به عنوان قطعه ای از پازلی ضدایرانی مورد بررسی 
قرار داد که اکنون آمریکایی هــا درحال پیش بردن 

سناریوی آن هستند.
ابوالفضل ظهره وند با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی 
اتحادیه اروپا درحال پیگیری راهبردهای ضدایرانی 
ترسیم شده ازسوی واشنگتن است، افزود: تحریم های 
جدید در کنار تحریم هایی که اروپایی ها در هفته های 
گذشته و به بهانه »مشارکت ایران در جنگ اوکراین« 
علیه جمهوری اســامی وضــع کردنــد، ۲ نمونه از 
اقدام های خصمانه ای است که این روزها اتحادیه اروپا 

براساس منویات آمریکا، درحال انجام آن است.
وی با بیــان اینکه دیــدار رئیس جمهور فرانســه با 
چهره های معاند نیز بخش دیگری از اقدام های طرف 
غربی برای حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران است، 
ادامه داد: همه این  اقدام ها بخشی از چرخه ای ضدایرانی 
است که علیه جمهوری اسامی به کار افتاده است. بر این 
اساس امروز اتحادیه اروپا به عنوان جلودار سیاست های 

تحریمی آمریکا، درحال نقش آفرینی است.
ظهره وند با تأکید بر اینکه تاکنون غربی ها هر اقدامی 
که می توانستند علیه ایران انجام داده اند، عنوان کرد: 
سال هاســت که روابط ایران با بسیاری از کشورهای 
اروپایی به پایین ترین سطح خود رسیده است. بنابراین 
اساسا در شرایط کنونی غربی ها به دنبال تسلیم سازی 

جمهوری اسامی هستند.

تالش برای فروپاشی نقشه ژئوپلیتیکی منطقه
سفیر اسبق ایران در ایتالیا با بیان اینکه اتحادیه اروپا 
و آمریکا امروز در پی تجزیه ایران و فروپاشــی نقشه 
ژئوپلیتیکی منطقه هستند، گفت: گرفتاری امروز غرب، 
که آنها را به سوی مواجهه خصمانه با جمهوری اسامی 
سوق داده، ایستادگی ایران با پرچم تفکر اصیل انقاب 
اسامی است؛ رویکردی که اکنون برای آنها در سطح 
منطقه ای و همچنین نظام بین الملل دردسرســاز 

شده است.
ظهره وند با بیان اینکه با وجود چالش سازی 4۳ساله 
غرب علیه جمهوری  اســامی، ایران 
در ایــن مدت در بیشــتر حوزه ها 
»شــیب مثبت« داشته است، 
تصریح کرد: »اراده 
خلل ناپذیــر« و 

»موفقیت در گسترش تفکر اصیل انقاب به محیط 
پیرامونی« ۲مولفــه کلیدی به حســاب می آید که 
زمینه ساز شکل گیری پارادایم جدیدی در صحنه نظام 

بین الملل شده  است.
وی با بیان اینکه ظهور و بروز برخی قدرت های جدید 
در ســاختار نظام بین الملل، که نوید دهنده تحوالت 
ساختاری در این حوزه است را می توان از نشانه های 
»پارادایم جدید« دانست، ادامه داد: تغییر موازنه قدرت 
در محیط نظام بین الملل با پرچمداری ایران، روسیه و 
چین، پیامدهای ناگواری برای غرب به همراه دارد. با 
توجه به این موضوع، اعمال تحریم های سنگین علیه 
ایران حداقل کاری اســت که آنها در شرایط کنونی 
انجام می دهند. این کارشناس ارشد مسائل بین الملل 
عنوان کرد: غربی ها پس از نتیجه نگرفتن از رویکردهای 
تحریمی، وارد فاز جدیدی با محوریت اختاف افکنی 
میان شیعه و سنی و در میان اقوام شده اند؛ رویکردی 
که مانند اعمال تحریم ها و در رسیدن به اهداف غایی 

خود با شکست مواجه خواهد شد.

لزوم ارتقای شیوه های حکمرانی
ظهره وند با اشاره به افزایش فشــارهای خصمانه بر 
ایران ازســوی غربی ها، گفت: این بدان معنا نیست 
که متوجــه ضعف ها  نباشــیم و در مرتفع کردن آنها 
سستی کنیم. نکته مهم اینجاست که باید با توجه به 
مشکات و راهکارهای موجود، شیوه های حکمرانی 
را در کشور ارتقا دهیم. این دیپلمات پیشین کشورمان 
افزود: باید ضمن انجام طراحی های دقیق برای مقابله 
با سیاســت های خصمانه طرف مقابل، مشکات و 
چالش های درونــی را نیز آسیب شناســی کنیم و با 
شناخت صحیح از چالش ها و توجه ویژه به ظرفیت ها، 

گام های بلندی درمسیر توسعه کشور برداریم. 
دیپلمات پیشین با اشاره به گفته های برخی مقام های 
اروپایی مبنی بر تفکیک مذاکــرات برجامی و اعمال 
تحریم های جدید، بیان کرد: چنین رویکردی ازسوی 
غربی ها، دغل  کاری اســت.  آنها درجریان مذاکرات 
گذشته همواره اعام می کردند که تحریم ها و تعهدات 
متقابل یک مجموعه به هم پیوسته  و مذاکرات »جامع« 
است، اما اکنون ادعا می کنند این موضوع ها متفاوت 
اســت. این رویکرد دوگانه باید ازسوی رسانه ها برای 
افکارعمومی کشــور شفاف سازی شــود. ابوالفضل 
ظهره وند همچنین با اشــاره به ادعاهای مطرح شده 
ازســوی طرف های غربی مبنی بر دخالــت ایران و 
مشارکت با روسیه در جنگ اوکراین، ادامه داد: طرح 
چنین ادعاهایی ازسوی طرف غربی بی مبناست. آنها 
تاکنون یکپارچه از اوکراین حمایت و حدود 50میلیارد 
دالر در این جنگ صرف کرده انــد، اما اکنون مدعی 

مشارکت ایران در بحران اوکراین هستند.

 نقش جهاد تبیین
در مواجهه با جنگ ادراکی

در عرصه جهاد تبیین، نخست باید بازی  ادامه از 
دشمنان رصد شود و رفتارشناسی آنان با صفحه اول

اســتناد به راهبردهای کان و اهداف بلنــد و کوتاه مدت آنها 
به صورت دقیق صورت پذیرد. به عبارت دیگر، نقشــه  خوانی و 
شناخت نقشه دشمن رکن اول در جهاد تبیین است. در مرحله 
بعد، متناســب با این شــناخت و آگاهی مهم و تعیین کننده، 
روش ها و ابزارهای الزم در حوزه های آفندی و پدافندی جهت 
زمینگیر ساختن رقیب در میدان جنگ نرم به کار گرفته می شود. 
نباید فراموش کرد هنگامی که ســخن از جهاد تبیین به میان 
می آید، فریضه بودن )وجوب همگانی(، فوری بودن و رودرروبودن 
با دشــمن ضروری اســت. به تعبیر حکیم انقاب اسامی، هر 
تاشی جهاد نیست؛ تاشی که جهت گیری در برابر دشمن در 
آن وجود داشته باشد، جهاد اســت. برای این منظور اقدام های 
پیش دستانه نظیر ارتقای سطح سواد رسانه ای، توانمندسازی 
جبهه مردمــی انقــاب و تــدارک زیرســاخت های الزم از 
ضرورت هایی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. بدون شک در 
درگیری با رسانه های تروریستی، متولیان رسانه ها در درجه اول 
مسئول خواهند بود و در مرحله بعد ســربازان جبهه فرهنگی 
انقاب و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی به عنوان قرارگاه 
دیپلماسی فرهنگی کشور، مسئول ارائه روایت درست و حقیقی 
از ایران اسامی هســتند. قطعا در ســایه رصد هوشمندانه و 
اقدام های قاطعانه ای که بر مبنای تحلیل دقیق بازی کاخ سفید 
و عوامل آن صــورت می گیرد، پیروزی بزرگــی را در این پیچ 

تاریخی در برابر دشمنان کسب خواهیم کرد.

در دیدارهای مخبر با روحانیت قم مطرح شد
 تقدیر مراجع از عملکرد نافع 

امیدبخش دولت و 
معاون اول رئیس جمهور، سه شــنبه در سفر به قم با مراجع 
تقلید و علمای حوزه علمیه دیدار کرد. این ماقات ها در دفاتر 
آیات عبداهلل جوادی آملی، هاشم حسینی بوشهری، علیرضا 
اعرافی، حسین نوری همدانی و عباس محفوظی انجام شدند. 
محمد مخبر در دیدارهای خود درباره تامین کاالهای اساسی، 
فروش نفت، اصاح یارانه ها، تورم، رشــد اقتصادی کشور، 
انتقال آب، تامین انرژی، سرمایه گذاری خارجی، دیپلماسی 

منطقه ای، مسکن و اشتغال با روحانیت قم گفت وگو کرد.

آیت اهلل جوادی آملی: مردم باعزت اداره شوند
او در نخستین دیدار پس از زیارت حرم حضرت معصومه)س( 
با آیت اهلل جوادی آملی دیدار کرد و در این ماقات، کشور را 
دارای مزیت ها و نعمت های خدادادی کم نظیری دانست که با 
اتکا به هریک از آنها می توان آن را به خوبی اداره کرد. آیت اهلل 
جوادی آملی نیز در این دیدار گزارش معاون اول رئیس جمهور 
را نافع و امیدبخش دانست و بر تاش و خدمت بیشتر برای 
رفع مشکات قشرهای مختلف مردم تأکید کرد. او مردم ایران 
را مردمی محترم، فهمیده و فداکار دانست و گفت که مردم 

جایگاه مهمی دارند و باید با عزت و آبرو اداره شوند.

مخبر: بخشی از مشکالت مرتفع شدند
مخبر در دیدار با آیت اهلل علیرضــا اعرافی، مدیر حوزه های 
علمیه سراسر کشور، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و 
نواقص و کاستی ها در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ارائه 
کرد و گفت: امروز با تاش های دولت ســیزدهم بخشی از 
مشکات مرتفع شده و ســرمایه گذاری های گسترده ای در 

بخش های مختلف صورت گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور به تشریح اقدامات دولت در حوزه 
اشتغال زایی، ساخت مسکن، توســعه ترانزیت و طرح های 
آبرسانی اشاره کرد و گفت: ۱00میلیارد دالر سرمایه گذاری 
از منابع داخلی و خارجی در بخش های مختلف انجام شده 
و برنامه ریزی خوبی برای واگــذاری زمین به مردم عاوه بر 

طرح های احداث مسکن در دست اقدام قرار دارد. 

آیت اهلل اعرافی: دستاوردها امیدبخش هستند
آیت اهلل اعرافی نیز در این دیدار با بیان اینکه ارتباط دولت با 
مراجع و علما اثرات مثبتی در پیشبرد اهداف کشور به همراه 
دارد، از دولت و به ویژه رئیس جمهور به خاطر اقدامات صورت 
گرفته، مدیریت کرونا و گام های برداشته شده در جهت حل 

مشکات کشور قدردانی کرد.

وضعیت بهتر خواهد شد
مخبر با آیت اهلل هاشم حسینی بوشهری، رئیس شورای عالی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم دیدار و گفت وگو کرد. 
او با اشــاره به برنامه ریزی ها و اقدامات گســترده دولت در 
بخش های مختلف گفت: در مقطع حاضر، مشکاتی داریم 
اما به فضل الهی با تاش های دولت در آینده نزدیک شرایط 
کشور وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و آینده ایران اسامی 
روشن است. آیت اهلل حسینی بوشــهری نیز در این دیدار با 
قدردانی از معاون اول رئیس جمهور به علت حضور مستمر 
در صحنه های مختلف اجتماعی، گفــت: این حضور باعث 
دلگرمی جامعه است؛ چراکه مردم مشــاهده می کنند که 

معاون اول رئیس جمهور در کنار آنهاست. 
معاون اول رئیس جمهور در دیــدار با آیت اهلل نوری همدانی 
نیز به ظرفیت ها و امکانات کشــور، گریزی زد و گفت: سال 
گذشته ۳۶0هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم، اما 
برخی مردم از این یارانه ها بهره نمی بردند و این عادالنه نبود. 
امروز با عادالنه ســازی یارانه ها هیچ خانواده ای را نداریم که 

درآمد حداقلی نداشته باشند.

  »نه« بزرگ مردم به اغتشاشگران
با وجود تاش گسترده گروه ها و رســانه های ضدانقاب و 
انتشار فراخوان هایی برای تعطیل شدن بازار و فعالیت نکردن 
کسبه در روز سه شنبه )دیروز(، مشاهده های میدانی از سطح 

شهر از شکست این پروژه حکایت دارد.
به گزارش ایرنا، با روشن شدن اهداف پشت پرده اغتشاشگران 
در ایجاد آشوب و ناامنی در کشــور و هدف قرار دادن اتحاد 
و حرکت به ســمت تجزیه ایــران، مــردم از فراخوان های 
جریان های ضدانقاب رویگردان شــده اند و شکست پروژه 
اعتصاب بازار در روز ۲4آبان ماه را نیز می توان دراین راســتا 
تعریف کرد و بررسی ها نشان می دهد قاطبه مردم با تحرکات 

عناصر آشوب طلب همراهی نکرده اند.
مشاهده های میدانی از بازار تهران و خیابان های اطراف نشان 
می دهد، از صبح دیروز بازاریان و کســبه در مراکز تجاری و 
مراکز خرید فعالیت معمول خود را آغاز کردند و تعطیلی و 
اعتصابی در مراکزی چون بازار شهرری، بازار تجریش، بازار 
بزرگ تهران و خیابان های پر رفت و آمد و مراکز خرید رخ نداد 

و فعالیت کسبه عادی بود.
در خیابان انقاب که راسته کتاب فروشــان و فعالیت های 
فرهنگی است نیز مغازه داران مشــغول فعالیت بودند و این 
وضعیت در خیابان های دیگری چون ولیعصر)عج(، جمهوری 
و مراکز خرید در اطراف میدان هفت تیر نیز برقرار بود. البته 
حوالی ظهر دیروز)سه شنبه( در خیابان جمهوری اسامی، 
محدوده پاساژ عاءالدین، برای ســاعتی تجمعی رخ داد و 
اغتشاشگران سعی داشتند با آتش زدن سطح زباله و آسیب 
زدن به نرده های خیابان هراس افکنی و مغازه داران را مجبور 
به تعطیلی کنند که با ورود نیروی انتظامی در اجرای پروژه 

خود ناکام ماندند. 

  اعالم وصول طرح سؤال از وزیر اطالعات
عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی سؤال ملی جمعی 
از نمایندگان از حجت االسام خطیب، وزیر اطاعات را اعام 
وصول کرد. محمد رشیدی در جلسه سه شنبه مجلس سؤال 
ملی معصومه پاشایی بهرام، نماینده مرند و جلفا و تعدادی 
از نمایندگان از اسماعیل خطیب، وزیر اطاعات درباره علت 
ضعف رصد اطاعاتی و حوادثی از قبیــل ترور و خرابکاری 

عوامل رژیم صهیونیستی را اعام وصول کرد.

حاج علی اکبری: دشمن در 
سیستان و بلوچستان چیزی 

کاسب نشد
رئیس هیأت اعزامی رهبر معظم انقاب به سیستان 
و بلوچستان گفت: در حوادث اخیر استان کسانی 
که بــا توییت زدن و ســخنرانی های نامناســب و 
تحریک کننده آب به آســیاب دشــمن ریخته اند 
باید پاســخگو باشــند؛ آنها حتمــاً در خون های 
بی گناهی که به زمین ریخته شــد و آســیب هایی 
که به اموال، جان و ســامتی مردم وارد شد سهیم 
هستند و مسئولیت شــان بزرگ است. به گزارش 
تســنیم، محمدجواد حاج علی اکبری در همایش 
»میثاق مردم دارالوالیه سیســتان با والیت« که با 
حضور جمعی از جوانان، بزرگان، ســران طوایف، 
ریش ســفیدان، علمای شیعه و ســنی و نخبگان، 
دانشجویان و مسئوالن سیستان برگزار شد، گفت: 
این جلســه با صفا به تعبیری تجدید عهد با رهبر 

معظم انقاب است.
او ادامه داد: مردم سیستان و بلوچستان اما با وجود 
طراحی هایی که از سوی دشــمنان ویژه این خطه 
از کشور صورت گرفته بود و پشت صحنه هایی که 
وجود داشت که بعضی از آنها در آینده بیان خواهد 
شــد، به خوبی آزمون پس دادند. دشــمنان روی 
ماحظات قومیتی و مبحث مذهبی و مرزی بودن 
و شرایط اقلیمی اینجا حســاب باز کرده بودند اما 
کاسب نشدند. اخیراً هم تحرکاتی داشتند که موفق 
نبود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
گفت: منطقه عزیز شــما به عنوان جلوه گاه وحدت 
شناخته می شــود و همین ســرمایه موجب شده 
دشمن تاش کند در این خطه آتش افروزی کند؛ 
البته نتوانســتند به خاطر این وحدت به هدفشان 
برسند اما آنچه رهبر معظم انقاب را نگران می کند 
این است که این وحدت عمیق و ناگسستنی مذهبی 
و قومی که سرمایه و مبنای آبادانی دنیا و آخرت این 

منطقه است آسیب ببیند.

خبرهای کوتاه

 خبر

دولت

چشم انداز مبهم روابط ایران و اتحادیه اروپا
سفیر اسبق ایران در ایتالیا با اشاره به تشدید فشارهای اروپا علیه ایران گفت: موضوع اصلی 
این است که ما در توســعه مناســبات همه جانبه با یک قدرت جهانی، در همه حوزه ها با 
روسیه تعامل داریم که بخش دفاعی - نظامی نیز بخشی از این مجموعه تعامات سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و... است. ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه ما از رهاورد توسعه مناسبات 
با روسیه توان دفاعی خود را ارتقا داده ایم، گفت: طرح چنین ادعاهایی ازسوی طرف های 
غربی از استیصال آنان حکایت دارد. مقام های اروپایی به جای پاسخگویی به این سؤال که 
چرا مالیات شهروندان اروپایی را صرف دمیدن در شعله های جنگ خانمانسوز در اوکراین 
می کنند، انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفته اند تا از زیربار فشار افکارعمومی داخلی 
خود رهایی یابند. وی درباره چشم انداز روابط ایران و اتحادیه اروپا در پرتو تحوالت اخیر نیز 
عنوان  کرد: جمهوری  اسامی همواره سیاست »نه شرقی، نه غربی« را مدنظر داشته است. 
توسعه روابط راهبردی ما با دولت هایی مانند روسیه و چین با حفظ موقعیت استقال و اراده 
استراتژیک ایران بوده  است. ظهره وند اضافه کرد: آنگونه که از شرایط برمی آید، فعا باید 
اروپایی ها را به حال خودشان بگذاریم و بر مذاکرات با آنها حساب باز نکنیم، چراکه غربی ها 
به دنبال برخوردهای خصمانه با ایران هستند. باید سیاست »تعامل با محیط پیرامون« و 

»توسعه مناسبات راهبردی با قدرت های نوظهور« را با قوت بیشتری پیگیری کنیم.


