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رئیس جمهور روز شنبه برای حضور در اجالس اکو به ترکمنستان میرود

ِ
مدافعان
حاج قاسم به من گفت«انسیه خانم! شما
مدافعان حرم هستید»

افزایش تعامالت اقتصادی ایران در سایه «اکو»
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

برش

رئیســی در حالی عازم ترکمنســتان میشــود کــه به نظر
میرســد ایران نســبت بــه دورههای گذشــته حضور خود
در این اجــاس ،موقعیت متفاوتی دارد .دولت رئیســی
بــا به جریان انداختــن تحرکات دیپلماتیــک همه جانبه
در منطقــه خاورمیانــه و آســیا کوشــیده مانع از آن شــود
اقدامات کشــورهای منظومه غرب و در رأس آنها امریکا
بــه افزایش فشــار علیه ایران و بی اثر کــردن اتحادیهها و
ائتالفهــای منطقــهای بینجامــد .راهکاری کــه میتوان
آن را بــرای بــرون رفــت منطقــه از وضعیتی دانســت که
اصطکاکهای درونی مانع از رشــد و توســعه آن شــده و
بســتری برای یکهتــازی امریکا و برخــی بازیگران اروپایی
فراهم آورده است.
ناگفته پیداست که ممانعت از به ثمر رسیدن اهداف
آســیایی امریکا علیه ایــران برای تضعیــف ظرفیتهای

را در پیــش گیــرد .در امتــداد عملــی
کردن این هدف ،طراحی پروژه اتصال
بنــادر شــرقی دریــای خــزر به ســمت
بنــادر دریــای ســیاه بــه موازات مســیر
ایــران ،ایجاد کریدور شــمالی -جنوبی
میــان کشــورهای آســیای میانــه بــه
موازات کریدور شمالی -جنوبی ایران،
طراحــی مســیر الجــورد در مــوازات
کریدور شــرقی -غربی ایــران از جمله

خبر دیگر اینکه ،جهان نیوز در گزارشــی نوشــت :از ســال  ،۹۱پرونده آقای
زنگنه در موضوع کرسنت با صدور کیفرخواستی به جریان افتاده و چندین
بارهم تاکنون احضار شــده است و طبق شنیدهها آخرین احضار زنگنه ،در
تاریــخ  ۱۵آبــان ســال جاری بوده امــا وی حضور در دادگاه اســتنکاف کرده
است.

«بوریس جانسون» متن سخنرانیاش را گم کرد!

دســت آخــر اینکــه ،بــه گزارش
«ایران آنالیــــــــــــن»« ،بوریـــــــــس
جانســون» نخســت وزیــر انگلیس
طی سخنرانی در جمع کارفرمایان
انگلیســی ،یادداشــتهای خــود
را گــم کــرده و شــروع کــرد بــه پرت
و پــا گفتــن .وی درآن شــرایط
خــاص ،درحالــی کــه بــه دنبــال
یادداشــتهایش میگشــت ،گفــت :بنابرایــن خیابانهــای امــن ،مدارس
خوب ،پهنای باند عالی ،آ آ آ  .منو ببخشید...

حاصــل از مزیتهــای نســبی آن در عرصــه صــادرات و
ترانزیــت جــز از طریــق طراحی یــک راهبــرد همهجانبه
ممکــن نخواهد شــد .راهبردی که یکــی از ابزارهای مهم
عملــی کــردن آن بهرهگیــری از ظرفیــت ســازمانهای
منطقــهای همچــون اکــو میباشــد .ترمیــم و تقویــت
مناســبات بــا کشــورهای منطقه آســیا و بهرهگیــری مؤثر
از ظرفیــت اقتصادی ســازمانهای همــکاری در اولویت
سیاســت خارجی ایران ،روندی دوراندیشانه است که در
سیاست خارجی دولت رئیسی پی گرفته میشود.
از ایــن رو حضور رئیس جمهور کشــورمان در اجالس
پیــش روی اکــو و همــه رهاوردهــای دیپلماتیکش نقطه
عطــف تحوالتــی خواهــد بــود کــه قــرار اســت در روزها و
ماههــای آینــده رخ دهــد و موجــب بــه ثمر رســیدن این
رهاورد در بازار اقتصاد ایران شود.

مســیرهای موازی حمــل و نقل کاال در
دستور کار قرار گرفت و بتدریج اجرایی
شــد تا اهمیت کریدورهــای متصل به
ایران را فاقد ارزش سازد .به همه اینها
باید شــکلگیری مســیرهای جایگزین
انتقال انرژی به منظور کاهش ظرفیت
ترانزیتــی ایــران در تنگــه هرمــز را هم
مورد اشاره قرار داد .صرف هزینههای
هنگفــت بــرای اجرایــی کــردن پــروژه

موســوم بــه تاپی بــا هدف ایجــاد خط
لولــ ه انتقــال گاز ترکمنســتان بــه هنــد
از دیگــر اقداماتــی بوده که به پشــتوانه
ســرمایهگذاری اقتصــادی گســترده
دولت پیشین امریکا و با هدف کاستن
از اعتبــار ژئوپلیتیــک منطقــهای ایران
دنبال شده است.
ëëنگاه آسیایی ایران
تــاش ایــران بــرای آگاه کــردن

سفیر چین در تهران مطرح کرد

حمایت قاطعانه از خواستههای ایران درباره برجام

ســفیر چیــن در تهــران تأکیــد کــرد کــه کشــورش قاطعانــه از دفــاع ایــران از
حاکمیــت ملی و عــزت ملــی ،مخالفت با مداخلــه خارجی و خواســتههای
منطقــی ایــن کشــور در مورد توافــق جامع در مــورد موضوع هســتهای ایران
حمایــت میکند .به گزارش ایســنا« ،چانگ هــوآ» در ایران در یادداشــتی با
اشــاره به اینکه مقامات بلندپایه چین و ایران بارها در مورد ارتقای توســعه
روابط چین و ایران در شرایط جدید تبادل نظر کردهاند و برای هدایت آینده
روابط ایران و چین به اجماع گســترده دست یافتهاند ،افزود« :پس از شیوع
همهگیــری ویــروس کرونــا ،دو کشــور با یکدیگر همــکاری کرده و بــه یکدیگر
کمــک کردند و مشــترکاً اثر خوبــی از همکاری در مبارزه بــا این همهگیری بر
جای گذاشتند و دوستی بین دو ملت بیش از پیش عمیقتر شد» .او در ادامه
یادآور شــد« :تهران و پکن در ســالجاری برای بهرهبــرداری از ظرفیتهای
همــکاری در زمینههــای مختلــف و برنامهریــزی چشــمانداز همکاریهــای
بلندمدت ،یک طرح همکاری جامع امضا کردند .این امر به بهبود مســتمر
و ارتقــای مشــارکت راهبردی جامع چین و ایــران کمک خواهد کرد و به نفع
دو ملــت خواهد بود»« .چانگ هوآ» ســاخت مشــترک «یــک کمربند و یک
جاده» را مطابق با روند کلی تاریخ و در راســتای منافع مشــترک مردم چین
و ســایر نقاط جهان دانســت و تصریح کرد« :این جادهای برای صلح ،رفاه،
گشــودگی ،خرمی ،نوآوری و تمدن اســت .چین مایل اســت با همه طرفها
از جملــه ایــران برای کمک بــه یکدیگر ،غلبه بر مشــکالت ،ایجاد فرصتها
و به اشــتراک گذاشــتن رفاه همکاری کنــد تا این ابتکار شــرقی به نفع مردم
همه کشورها شود».

معاون دیپلماسی اقتصادی در نشست با شرکتهای پتروشیمی و دارویی کشور مطرح کرد؛

مدیرکل دست خالی آمد ،دست خالی برگشت

اعالم آمادگی وزارت خارجه برای ارتقای سطح صادرات

رویترز

آژانــس به تهــران و تأکید بــر حمایت
کشــورش از تالشهــای جــاری گفت:
اگر چه این سفر بی نتیجه بود و توافق
کامــل صــورت نگرفــت امــا آژانس به
همــکاری بــا طــرف ایرانی بــرای حل
مسائل باقیمانده ادامه خواهد داد.
یــک روز بعــد از مالقاتهــای
تهران ،نشســت شــورای حکام آژانس
از روز گذشــته بــا محوریــت بررســی
فعالیتهــای هســتهای ایــران آغــاز
شــد .گفتنــی اســت اعضــای شــورای
حــکام در ایــن نشســت  ۳روزه درباره
گــزارش کمیتــه همکاریهــای فنــی،
راســتیآزمایی و نظــارت در جمهوری
اســامی ایــران بــا در نظــر گرفتــن
قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیــت
ســازمان ملــل متحــد ،درخواســت
پادمــان در کرهشــمالی و اجــرای
توافقنامه پادمانهای  NPTدر سوریه
بحث و گفتوگو میکنند.
اگرچــه ســفر اخیــر «گروســی»
بــه ایــران نتوانســت گــره چندانــی از
اختالفــات جــاری بگشــاید امــا اعالم
آمادگــی کشــورمان بــرای تــداوم
بخشــیدن به رایزنیهــای دیپلماتیک
با آژانــس میتواند به معنای گشــوده
مانــدن روزنههای روشــنی جهت حل
اختالفــات بــا یک نســخه قابــل قبول
برای هر دو طرف باشد.

مهــدی صفــری ،معــاون دیپلماســی
اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور
بررســی وضعیت صنعت پتروشیمی
کشــور و رفع مشــکالت این صنعت در
حــوزه صادرات ،میزبان نشســتهایی
بــا صاحبــان و شــرکتهای فعــال در
صنعــت پتروشــیمی و همچنیــن
مدیــران تشــکلها و شــرکتهای
تولیدکننــده دارو و تجهیــزات پزشــکی
بود .به گزارش «ایران» ،در این نشست
پــس از گــزارش نماینــدگان حاضــر
در جلســه در مــورد شــرایط صنعــت
پتروشــیمی و مشــکالت آنان در زمینه
ســرمایهگذاری خارجــی و صــادرات
محصــوالت ،معــاون دیپلماســی
وزارت امــور خارجــه ضمــن تأکیــد بــر
حمایــت کامــل وزارت امــور خارجه از
فعالیتهای این صنعت ،آمادگی این
وزارتخانــه را بــرای رفع مشــکالت آنها
اعالم کرد و گفت :معاونت دیپلماسی
اقتصادی با همکاری ســفارتخانههای
جمهــوری اســامی ایــران در خــارج از
کشــور میتواننــد در زمینــه بازاریابی و
همچنین جلب و جذب سرمایهگذاران
خارجی کمک کنند.
صفــری بــا بیــان اینکــه وزارت امور
خارجــه در زمینه معرفــی محصوالت
شــرکتهای ایرانی در ســایر کشــورها،
توجه بــه تهاتــر محصــوالت ایرانی در
فراینــد صــادرات و ایجــاد زمینههــای
قانونی فعالیت شــرکتهای ایرانی در
ســایر کشــورها اقدامــات الزم را انجام
داده ،بــر آمادگــی وزارت امــور خارجه
و نمایندگیهــای جمهــوری اســامی
ایــران در خــارج از کشــور بــرای کمــک
بــه رفع مشــکالت و توســعه صــادرات
محصــوالت دارویــی و تجهیــزات
پزشکی تأکید کرد .نمایندگان صنعت
پتروشــیمی نیــز آمادگی خــود را برای
همکاری نزدیک با بخش دیپلماســی
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه در
راســتای رفــع مشــکالت خــود اعــام
کردند .معــاون دیپلماســی اقتصادی
وزارت امــور خارجــه از ســوی دیگــر،

استدعای یک اسرائیلی دیگر از طرفین مذاکره با ایران

ایرنا

ادعــای مدیــرکل آژانــس مبنی بر
عــدم پیــروی تهــران از تعهداتــش در
چارچوب بیانیه  12ســپتامبر به توافق
همکاری سه ماههای بود که ایران بعد
از متوقف کردن اجرای پروتکل الحاقی
با آژانس نهایی کرد و بر اساس آن قرار
شد به رغم عدم دسترسی مستقیم و
زنده آژانس بر فعالیتهای هســتهای
کشــورمان ،دوربینهــای این ســازمان
همچنان به ثبت اطالعات ادامه دهد
و اگر مشــکالت جاری میــان دو طرف
حــل و فصــل شــد ،ایــن اطالعــات در
اختیــار آژانس قرار گیرد .اما ممانعت
تهــران از ارائــه مجــوز بــه آژانــس
بــرای تعویــض دوربینهــای خــود در
مجتمــع هســتهای «تســای کــرج» که
پیشتر بــه دلیل حملــه خرابکارانه با
خســارتهایی روبهرو شده بود ،سبب
نارضایتــی مقامهــای آژانــس شــد.
همیــن امر ســبب شــد که «گروســی»
جهــت حل ایــن موضــوع و همچنین
اختالفــی کــه پیرامــون یکــی از مراکــز
هســتهای ایران به وجــود آمده بود ،به
تهران سفر کند.
ëëحمایت مســکو از رایزنیهای تهران
و آژانس
«میخائیــل اولیانــوف» ،نماینــده
روســیه در ســازمانهای بینالمللــی
ویــن هــم در واکنش به ســفر مدیرکل

خودداری بیژن زنگنه از حضور در دادگاه کرسنت
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حضور رئیس جمهور در تاجیکستان برای شرکت در اجالس شانگهای

گروسی سفر خود به ایران را بینتیجه خواند

نتایــج مذاکــرات اخیر ایــران و آژانس
بینالمللــی انــرژی اتمــی اگرچــه بــا
یــک متــن تفاهم بــرای حــل و فصل
اختالفــات موجــود همــراه نشــد امــا
انجــام گفتوگوهــا در یــک فضــای
ســازنده و توافق بــرای ادامه مذاکرات
نشان از آن دارد که دو طرف عزم خود
را بــرای عبور از مشــکالت جاری جزم
کردهانــد .ایــن گفتوگوها کــه یک روز
پیش از برگزاری نشست شورای حکام
صورت گرفت به توافق دو طرف برای
ادامه مذاکرات با هــدف خاتمه دادن
به موضوعات اختالفی انجامید.
«رافائــل گروســی» ،مدیــرکل
آژانــس در ســفر اول آذرمــاه به تهران
گفتوگوهــای مهمــی را بــا محمــد
اســامی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی
و حســین امیرعبداللهیــان ،وزیــر امور
خارجــه انجــام داد« .گروســی» در
بازگشــت بــه ویــن در یــک نشســت
خبــری بعــد از مالقاتهــای خــود در
تهران خبر داد که رایزنیهای گسترده
بــرای رســیدگی بــه مســائل پادمانــی
باقیمانــده ایران کــه در دو گزارش به
تفصیل شرح داده شد ،بینتیجه باقی
مانده است.
مدیــرکل آژانــس همچنیــن ادعــا
کرد« :عــاوه بر ایــن ،برخــاف توافق
صــورت گرفتــه بین آژانــس و ایران در
 ۱۲ســپتامبر  ،۲۰۲۱عدم دسترســی به
مجتمع «تســا» بــه این معناســت که
احیــای نظــارت و بازرســی بــر تمامی
تأسیســات و مکانهای ایران در رابطه
با برجام تکمیل نشده است».
بــه گفته «گروســی» این مســأله به
طــور جــدی بــر توانایــی آژانــس برای
تــداوم اطالع از وضعیــت کارگاه تأثیر
میگــذارد .او با تأکید بــر اینکه آژانس
ارتبــاط بــا ایــران را ادامــه میدهــد تــا
بتوانــد موضوعــات جــاری را حــل و
فصل کند ،یادآور شد که برای رسیدن
به این هدف هر اندازه که الزم باشد ،با
مقامهای ایران برای حل این مســائل
تعامل میکند.

اعضــا و تحکیــم عــزم آنهــا جهــت
تقویــت مناســبات منطقــهای یکــی از
راهکارهای مناســب در جهت نزدیک
شدن ســازمان اکو به موفقیت خواهد
بــود .خاصــه آنکــه اینــک بــه اثبــات
رسیده که ورود کشورهای این سازمان
بــه عرصــه همکاریهــای اقتصــادی،
ایجــاد نوعــی توافقهــای سیاســی،
فرهنگــی و دیپلماتیــک بیــن آنهــا را
ضروری میسازد.
اگرچــه ایــن امــر بــه دلیــل بــروز
بحرانهــای متعــدد در منطقــه
و تناقضهــای طبیعــی در ســویه
گیریهــای سیاســی کشــورهای عضــو
امری آســان بــه نظر نمیرســد اما بی
تردیــد تمرکز بر قرابتهــای فرهنگی
میتوانــد ظرفیــت ایــن کشــورها را در
حوزههایی کــه با یکدیگر همپوشــانی
دارد ،بــه کار گرفتــه و امکانهــای
موجود همکاری را به صورت تدریجی
به سایر زمینهها تسری دهد.
بــه ایــن ترتیــب مســلم آن اســت
که پیگیــری آنچه در دولت ســیزدهم
تمرکز بر مناســبات منطقه و آســیایی
مطــرح شــده و طــرح ایــن خواســت
کــه کشــورهای منطقــه در اقدامــی
هماهنــگ بــه تــاش بــرای محقــق
کــردن اهــداف اقتصــادی و سیاســی
و امنیتــی خــود بپردازنــد ،از جملــه
یکــی از محورهــای مهمــی اســت کــه
از ســوی رئیــس جمهــور ایــران در
اجالس منطقهای اکو دنبال میشود.
پیشتــر رئیــس دولــت ســیزدهم در
آغاز مســئولیت خود با اشاره به فعال
شــدن دیپلماســی اقتصــادی و اینکــه
اولویــت اصلــی دیپلماســی دولــت
جدید ،همسایگان ایران خواهند بود،
همافزایــی میان مناســبات سیاســی و
تعامالت اقتصادی را الگوی مناســبی
بــرای تحقــق همگرایــی اقتصــادی
منطقــهای عنوان کــرده بود .بــه گفته
او ،دولــت ســیزدهم ایــن موضــوع را
بــا جدیــت در دســتور کار قــرار داده و
معتقد است که میتوان حجم کنونی
تبــادالت اقتصــادی را بــه دو برابــر
افزایش داد.

اخبــــار

ســید ابراهیم رئیســی ،رئیس جمهور
روز شــنبه بنا به دعوت رسمی همتای
ترکمنســتانی خود و به منظور شرکت
در پانزدهمین اجالسسران سازمان
همــکاری اقتصادی موســوم به «اکو»
به عشــقآباد ســفر میکند .رئیسی در
حالــی دومیــن ســفر خارجــی خــود را
بــا حضــور در یــک ســازمان همکاری
مهم همــکاری منطقهای رقم خواهد
زد کــه در نــگاه اول ایــن اقــدام بــه
معنای عینیت یافتن بیشــتر سیاست
خارجــی مبتنی بر تعامل و گســترش
روابــط در حــوزه آســیا و منطقــه در
دولــت ســیزدهم تعبیــر میشــود و
در گام بعــدی تجلــی کننــده پیگیــری
اهــداف مهــم اقتصــادی دولــت بــه
شــمار میآید« .اکو» ســازمانی اســت
کــه در ســال  1965میــادی ،تشــکیل
آن از ســوی سه کشــور ایران ،پاکستان
و ترکیــه بــا در نظــر گرفتــن گزارههای
مهمی همچون همسایگی ،اشتراکات
تاریخی و فرهنگی و توسعه اقتصادی
ضروری به نظر میرسید.
بــا ایــن حــال همــکاری ایــن کشــورها
در پیگیــری و دســتیابی بــه مهمترین
هــدف خــود یعنــی ایجــاد همگرایــی
اقتصــادی در مســیر اجــرا بــا فــراز و
فرودهــای بســیاری همــراه شــده و بر
روند محقــق کردن منافــع تجاری هر
یک از کشــورهای عضو ســایه انداخته
اســت .بعدهــا پیوســتن کشــورهای
افغانســتان ،آذربایجــان ،قزاقســتان،
ترکمنســتان ،قرقیزســتان ،ازبکســتان
و تاجیکســتان بــه ایــن ســازمان
منطقهای ،فهرست اعضا را پرشمارتر
کرد تا متناظر با امکانات وسیع نفتی،
گازی و صنعتی آنها بتوان چشمانداز
روشــنتری را بــرای همگرایــی اعضــا
متصور شد.
ایــران بــه عنــوان یکــی از اعضــای
مهــم این ســازمان ،با قــرار گرفتن در
جایــگاه دوم بهرهمنــدی از ذخایــر
بــزرگ گاز طبیعــی جهــان ،بازیگــر

مهــم و اثرگذاری در حلقه کشــورهای
قدرتمنــد آســیایی بــا محوریــت ســه
قــدرت روســیه ،چیــن و هند به شــمار
میآیــد .چه ،جغرافیــای خاص ایران
یعنــی قرارگرفتــن در امتــداد مســیر
چیــن -اروپــا و حلقــه اتصال آســیای
مرکزی و دریــای خزر به خلیج فارس
همــواره کشــورمان را بــه یــک نقطــه
هدف برای این کشورها در بهرهمندی
کــم هزینــه از کریدورهــای حیاتــی
تبدیل کرده اســت .خاصه آنکه وجود
ظرفیــت بــاالی حمــل و نقــل کاال تــا
ارزش  12میلیارد دالر از مسیر عبوری
ایــران ،بــه جایــگاه آن در ترانزیــت
منطقه اهمیتی ویژه بخشیده است.
ëëسایه سیاست
بــه رغــم اهــداف تعریــف شــده
اقتصــادی بــرای اکــو ،ســایه ســنگین
سیاســت بــر ســر ایــن ســازمان ،ایــن
واقعیت را پیشبینی میکرد که تمرکز
بر مســائل سیاســی و بــروز ملغمهای
از رقابتهــای تنگاتنــگ سیاســی در
مناســبات فــی مابین به مانــع مهمی
بر ســر تحقق اهداف ابتدایی تشــکیل
ایــن ســازمان همــکاری تبدیــل شــود.
شــاید یکــی از بارزتریــن وجــوه پدیدار
شــده سیاســت در مناســبات اعضــای
اکــو را کــه مانــع مهمــی در بهکارگیری
ظرفیتهــای اقتصــادی کشــورهای
عضــو این ســازمان بــه شــمار میآید،
بتوان نقشآفرینی امریکا و کشورهای
اروپایــی در مســیر تخریــب و تضعیف
همگرایــی کشــورهای ایــن حــوزه
دانســت .قابــل انتظــار بود کــه رابطه
بحرانی تهران و واشــنگتن سبب شود
امریــکا هــدف تضعیــف نقــش ایران
در ائتالفهــای منطقــهای از جملــه
اکــو را دنبــال کنــد .هدفی کــه پیگیری
جــدی آن بویــژه در سیاســت دولــت
پیشــین امریــکا نمایــان و ســبب شــد
«دونالــد ترامپ» که میکوشــید همه
قدرتهــای بــا ریســک بــاالی رقابــت
در عرصــه جهانــی را مورد هــدف قرار
دهد ،یک استراتژی جامع را در ارتباط
بــا ایــران و با هــدف تحــت تأثیــر قرار
دادن اهمیــت ژئوپلیتیک آن در آســیا

دیگه چه خبر

بازیابی ظرفیتهای از دست رفته در آسیا

خبــر اول اینکــه ،دفــاع پــرس
نوشــت کــه انســیه شاهحســینی،
کارگردان فیلم «به کودکان شلیک
نکنید» به نقل خاطرهای از شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی پرداخت و
گفت :شهید سلیمانی به من گفت
«انســیه خانم! مــا مدافعــان حرم
هســتیم ،اما امثال شــما کــه درباره
مدافعان مدافعان حرم هستید».
این مسائل فیلم میسازید،
ِ

دکتر مهدی صفری ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

در ادامــه تالشهــا بــرای عملیاتــی
کردن کریدور شــمال -جنوب ،میزبان
نشســت هماهنگی انتقال بار از طریق
مســیرهای ترکیبی دریایــی -ریلی بود.
در این نشست که با حضور نمایندگان
بخشهــای دولتی و خصوصــی حوزه
حمــل و نقــل ریلــی و دریایــی کشــور
برگــزار شــد ،مقــرر شــد بــا توجــه بــه
درخواســتهای روزافزون برای انتقال
محمولههای کانتینری از شــرق دور به
مقصد آســیای مرکزی و قفقاز ،روسیه
و اروپــا از طریــق بنــادر جنوبــی ایــران،
مســیرهای ترکیبــی کریــدور شــمال-
جنــوب توســط کشــتیرانی جمهــوری
اســامی ایــران و راهآهــن جمهــوری
اســامی ایــران بــه صــورت برنامهای،
عملیاتی شــود .انجام این نشستها از
سوی معاونت اقتصادی وزارت خارجه
با فعــاالن اقتصــادی کشــور در امتداد
پیگیــری دیپلماســی اقتصادی اســت
که دولت ســیزدهم با هدف گســترش
روابط با همســایگان و ایجــاد حلقهای
از روابط بویژه با کشــورهای همســایه و
منطقه به جریان انداخته است .هدفی
کــه بی تردیــد یکــی از ابزارهای عملی
شدن آن ،توسعه روابط با همسایگان،
بهرهگیــری از توافقات دوجانبه تجاری
و ارزی و برقــراری بــازار بیــن بانکــی
معامــات ریالــی و ارزی با کشــورهای

حــوزه منطقــه اســت .خاصــه آنکه به
دنبــال تالشهای ضد ایرانــی غرب از
طریق تحریمها ،ایران درصدد برآمده
رویکــرد منطقــهای خــود را از طریــق
تمرکز بر سیاســتهای اقتصادی ذیل
مواضع و منافع خود دنبال کند.
تقویــت دیپلماســی اقتصــادی
میتوانــد در نهایــت به تســهیل کردن
زمینه مشارکت فعال بخش خصوصی
از جمله صنعتگران و بازرگانان در بازار
کشــورهای منطقه بینجامد .در همین
چهارچوب تشکیل شــورای هماهنگی
دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت امور
خارجه ذیل معاونت اقتصادی و اتاق
بازرگانــی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایــران ب ه عنوان باالترین ســطح بخش
خصوصــی بــه منظــور تســریع در
تصمیمگیریهــا از جملــه اقداماتــی
است که کمک رسان دولت در پیگیری
اثرگــذار دیپلماســی اقتصــادی خواهد
بود .ناگفته پیداســت که بازوی اجرایی
ایــن اهــداف ،نمایندگیهــای ایــران
در خــارج از کشــور بــه شــمار میآینــد
کــه میتواننــد بــه عنــوان یــک مرجــع
مهم بــرای فعال کــردن ظرفیتهای
اقتصادی ایران در کشور میزبان ،زمینه
ســرمایهگذاریهای خارجــی را بــرای
کشور فراهم کنند.

تا جای ممکن بر ایران سخت بگیرید!

اســحاق هرتــزوگ ،رئیــس رژیم صهیونیســتی در دیــدار با بوریس جانســون،
نخســت وزیر انگلیــس در مورد مســائل گوناگون از جمله مذاکرات هســتهای
ایران گفت وگو کردند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،هرتزوگ در مورد
مذاکرات هســتهای به بوریس جانســون گفت :از متحدان خود در  5+1انتظار
داریم تا جای ممکن در مورد ایران سختگیری کنند و اگر تمام گزینهها [علیه
ایران] روی میز باشــد ممکن اســت اوضاع را به نحو بهتری تغییر دهد .او در
ادامه ادعا کرد :ایران در مورد مســأله هســتهای خود صادقانه عمل نمیکند.
رئیس رژیم صهیونیستی علیه حماس نیز سخن گفت و از بوریس جانسون به
خاطر قرار دادن نام این گروه در لیست گروههای تروریستی تشکر کرد و گفت:
این پیامی مهم برای ســازمانهای تروریســتی و افراطیون دنیاست که تالش
میکنند اوضاع را در غرب آســیا خراب کنند .گفتنی است دور ششم مذاکرات
هســتهای ایران در تاریخ  ۳۰خرداد ماه ســال جاری و در وین برگزار شــد .دور
بعــدی این مذاکرات بــزودی و در تاریخ  ۸آذرماه آغاز خواهد شــد .امریکا در
همین راستا خواستار گفتوگو با ایران شده است .ند پرایس ،سخنگوی وزارت
امورخارجه امریکا در این خصوص گفته بود خواســتار از ســرگیری گفتوگوها
برای رســیدگی به موارد اختالفی با ایران اســت .این در حالی است که دونالد
ترامــپ در دوران ریاســت جمهوری خــود از برجام خارج شــد .بهرغم خروج
امریــکا ،ایران همچنان در توافق هســتهای باقی مانــده و در چارچوب قوانین
آن ،غنیسازی اورانیوم خود را افزایش داد.

