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بازیابی نقش فعال و مهم ایران در مناسبات بینالمللی از سوی دولت سیزدهم
گـــــروه سیاســــــی  /خالصــــــه شــــدن
دیپلماســی اقتصــادی و تمرکز دولت
بــه ســمت افزایــش همکاریهــای
اقتصادی و سیاسی با تعداد معدودی
از کشــورهای غربــی از جملــه اتفاقاتی
بود که دستگاه سیاست خارجی دولت
گذشــته را دچــار رکــود و ناکارآمــدی
کــرد .دولــت ســیزدهم بــا ایــن وعــده
که سیاســت خارجــی را از برجــام آغاز
نخواهــد کــرد و بــه آن هــم محــدود
نخواهــد شــد کار خود را شــروع کرد .با
وجــود آنکه هنــوز چندماهی بیشــتر از
عمر دولت نگذشته اســت اما کارنامه
حکمرانــی کشــور بخصــوص در حوزه
دیپلماســی اقتصــادی و فعــال کــردن
ســایر دســتگاههای اقتصــادی در
ارتباطــات خارجــی نشــان از حرکتــی
رو به جلو و پویا دارد.
از مهمتریــن و مشــهورترین ایــن
موفقیتهــا افزایــش فــروش نفــت و
حتــی ورود ارز بــه کشــور بــوده اســت.
ایــن مهــم درحالــی اتفــاق افتــاد کــه
دولت گذشــته خود را ناتوان از فروش
حتــی  200هــزار بشــکه نفــت معرفی
کرده بــود .نکته درخشــان آنکه دولت
ســیزدهم در ورود ارز ناشــی از فروش
نفــت نیــز کارنامــه موفقی ارائــه کرده
اســت .بنا بــه گفتــه وزیر نفــت تمامی
درآمدهــای نفتــی در تاریخ مشــخص
آن توســط دولــت وصــول شــده و 80
درصــد از آن حتــی بــه صــورت نقدی
دریافــت گردیده اســت .مابقی درآمد
نفتــی نیــز بــا دارو و کاالهــای اساســی
تهاتر شــده اســت .همچنیــن درحالی
کــه در ســال  99درآمــد ارزی حاصل از
صــادرات گاز  1.25میلیــارد دالر بــوده
ایــن رقــم در ســال  1400بیــش از 4
میلیارد دالر شده است.
ëëسوآپ گاز به ارمنستان در راه است
توســعه دیپلماســی اقتصــادی بــا
همســایگان نیز از دیگر مواردی اســت
که مــورد توجه دولتمردان واقع شــده
اســت .در همیــن زمینــه دو روز قبــل

«جــواد اوجــی» وزیــر نفت کشــورمان
بــا «الرومحــی» وزیــر انــرژی و معادن
عمــان دیــدار کــرد و بــه گفتوگــو
پرداخــت .در ایــن دیــدار در خصوص
توســعه همــکاری دو کشــور در زمینــه
انــرژی و پروژههــای مشــترک تبــادل
نظر شــد .هفته گذشته نیز وزیر نفت با
برخی مقامات و مســئوالن کشــورهای
همسایه در خصوص افزایش مبادالت
و همچنین گسترش دیپلماسی انرژی
بــه گفتوگــو نشســت .بــه گــزارش
ایرنا ،روز دوشــنبه  ۲۶اردیبهشــتماه،
وزیــر نفــت در دیــدار با وزیــر مدیریت
منطقهای و زیرســاختهای ارمنستان
بر آمادگی شبکه گازی ایران برای آغاز
ســوآپ گاز از ترکمنستان و نیز افزایش
صــادرات گاز بــه این کشــور تأکید کرد.
وی گفت که مذاکرات برای ســوآپ گاز
از ترکمنســتان بــه ارمنســتان از خــاک
ایران آغاز شده است و بزودی با توجه
بــه ظرفیت باالی شــبکه خطــوط لوله
گازی کشــور بــه نتایــج خوبــی در ایــن
زمینه دست خواهیم یافت .همچنین
روز پنجشــنبه  ۲۹اردیبهشــتماه ،وزیر
نفت ایران میزبان معاون نخستوزیر
جمهــوری آذربایجــان بــود .وزیر نفت
و معــاون نخســتوزیر جمهــوری
آذربایجان بر گسترش همکاری تهران
و باکــو در بخــش انــرژی تأکیــد کردند.
افزایــش مراجعه مقامات کشــورهای
همســایه بــه ایــران در زمینــه انــرژی
حاکــی از آن اســت کــه ایــران توانســته
در دولــت ســیزدهم ،اعتماد از دســت
رفتــه خــود در دولــت گذشــته در بازار
انــرژی را بازیابــی کند .آغاز ســوآپ گاز
از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان
که از زمســتان سال گذشته از سر گرفته
شــد ،یکــی از مهمتریــن نمادهــای
موفقیت دیپلماســی انــرژی در دولت
سیزدهم به شمار میرود.
ëëعمق بخشــی بــه روابط اقتصــادی با
همسایگان
آمارهــا نشــان میدهــد تمرکــز بــر

آیت اهلل رئیسی در اجالس سران سازمان همکاری شانگهای

دیپلماســی اقتصــادی باعــث شــده
روابــط تجــاری ایــران در چنــد مــاه
گذشــته حتــی تــا  2.5برابر رشــد کرده
اســت .بنابر اعالم وزارت امور خارجه،
روابــط ایران بــا ترکیه ،عمــان ،عراق و
برخــی کشــورهای حوزه خلیــج فارس
و همچنیــن حــوزه آســیای مرکــزی و
قفقاز از نظر آمار کمی رشدهای بسیار
زیادی داشــته اســت .در ســال گذشــته
( )۱۴۰۰بیش از  1.3میلیارد یورو حجم
تجــارت ما با عمان بوده اســت .روابط
تجــاری ایــران بــا ترکیــه نیــز نزدیــک
بــه  2.5برابــر شــده و بــا عــراق و دیگر
کشــورها نیــز حجــم تجــارت افزایــش
قابــل توجهــی را ثبــت کرده اســت .در
این مدت صادرات به ترکمنســتان 70
درصــد ،بــه ازبکســتان  100درصــد ،به
قزاقســتان 112درصــد ،به قرقیزســتان
 60درصد و به تاجیکســتان  100درصد
افزایــش یافته اســت .همچنین حجم
تجــارت دوطرفــه بیــن ایران و روســیه
در ایــن مــدت بــه  6.4میلیــارد دالر
رســیده که  1.1میلیــارد دالر آن مربوط
به صادرات صیفیجات کشــورمان به

روسیه بوده است.
ëëافزایــش  40درصــدی صــادرات بــه
اتحادیه اروپا
بنابــر گــزارش رویتــرز ،مرکــز آمــار
اتحادیه اروپا ،یورواستات ،در تازهترین
گزارش خود از رشــد چشمگیر تجارت
بــا ایــران خبــر داده اســت .براســاس
آمارهــای ایــن نهــاد رســمی اتحادیــه
اروپــا ۲۷ ،عضــو این اتحادیه طی ســه
ماهــه ابتدایی ســال  ۲۰۲۲حدود ۲۷۷
میلیون یورو واردات از ایران داشتهاند
کــه نســبت بــه دوره مشــابه پارســال
حدود  ۴۰درصد افزایش داشته است.
همچنیــن صــادرات اتحادیــه اروپــا به
ایــران بــا رشــدی بیــش از  ۱۸درصدی
بــه یــک میلیــارد و  ۵۴میلیــون یــورو
رســیده اســت .آلمــان ســهم بیــش از
 ۳۰درصــدی در کل تجــارت ایــران بــا
اتحادیــه اروپــا دارد .این کشــور در ســه
ماهه ابتدایی امســال  ۴۱۶میلیون یورو
صادرات به ایران داشته و  ۸۷میلیون
واردات از ایــران انجــام داده اســت.
شــرکای اصلی دیگر به ترتیــب ایتالیا،
اسپانیا و رومانی هستند.

ëëوصول طلبهای ملی
تســویه بدهــی کشــورهای دیگــر بــه
ایران نیــز از جملــه پیگیریهای موفق
دولت ســیزدهم بــوده اســت .دریافت
مبالغ قابل توجهی از پولهای مســدود
شــده کشــورمان بدون پذیرفتــن زیاده
خواهیهــای طــرف غربــی در برجــام
را میتــوان یکــی از پیروزیهــای دولت
ســیزدهم خواند .دولتمردان توانستند
عــاوه بر آزادســازی  3.5میلیــارد دالر
در هفتههــای ابتدایــی شــروع بــه کار
خود حتی بدهــی قدیمی  470میلیون
یورویــی لندن به تهران را هم نقد کنند.
همزمــان بــا فعــال بــودن دیپلماســی
کشــور بــرای آزادســازی منابــع دیگــر
مســدود شــده ،دو روز قبــل وزیــر بــرق
عــراق در اظهاراتــی خبر داد کــه عراق
بــزودی بدهیهای گازی خود به تهران
را پرداخــت خواهــد کــرد .عــادل کریم
اظهار داشت« :با دولت بر سر پرداخت
بدهیهای طــرف ایرانی توافق کردیم.
مــن به ایران ســفر کردم و بــا وزیر نفت
ایــران توافــق کردیم کــه بدهیها پیش
از پایــان این مــاه (ماه جــاری میالدی)

پرداخت شود .تابستان امسال به علت
اقدامــات اتخــاذ شــده و تعمیراتــی که
انجام دادیم ،بهتر از تابســتان گذشــته
خواهــد بود ».پیشــتر« ،احمد موســی»
سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که
میــزان دقیق بدهی برقی این کشــور به
ایــران معادل  ۱میلیــارد و  ۶۴۲میلیون
دالر اســت .او گفتــه بود کــه بدهیهای
مربــوط بــه ســال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱بــه طور
کامــل بــه ایــران پرداخت شــده اســت.
چنــدی پیش وزیــر برق عراق بــه ایران
ســفر کرده بــود و با «جــواد اوجی» وزیر
ی اســامی ایــران درباره
نفــت جمهور 
ازســرگرفته شــدن صــادرات گاز ایــران
به عــراق بــه توافق رســیده بــود .پیش
از ایــن ســفر ،خبرگزاری رســمی دولت
عــراق (واع) بــه نقــل از ســخنگوی
وزارت بــرق ایــن کشــور خبــر داده بود:
«مصطفــی الکاظمــی ،نخســتوزیر،
دســتورالعملهایی بــرای رســیدگی
بــه پرونــده برق صــادر کــرده و بــه این
وزارتخانه و شورای انرژی وزیران دستور
داده اســت پرونــده گاز مربوط به طرف
ایرانی را حل کند».
ëëدولت پیشرونده
در حالــی کــه هنــوز عمــر دولــت
ســیزدهم به یک سال نرسیده ،سیاست
تعامــل حداکثــری در ابعــاد تجــاری و
اقتصادی ،نتایج ملموس خود را نشــان
داده اســت .این اقدامات که در راســتای
تقویت دیپلماســی اقتصادی و افزایش
همــکاری بــا همســایگان ،کشــورهای
اســامی ،کشــورهای غیرمتعهــد و در
نهایــت ســایر کشــورهای جهــان بــوده
تاکنــون نشــان داده گزینــهای موفــق در
مقابل سیاســتهای غربگرایانه گذشته
بوده است .دولت سیزدهم در این مدت
نشان داده که اراده کرده است وعدههای
خــود در اســتقاده از ظرفیتهــای مهم
کشــور را نــه در حالــت شــعار و نمایــش
یــا صرف تشــکیل معاونت دیپلماســی
وزارت امور خارجه که در میدان عمل به
واقعیت تبدیل کند.

وزارت امور خارجه روایت منتشر شده از گفتوگوی وزیر خارجه قطر با الجزیره را تکذیب کرد

اقدامی معیوب با مقاصد سیاسی
گــروه سیاســی /وزارت امــور خارجــه
گزارشهای رســانهای را مبنی بر اینکه
ایران حاضر اســت درباره موضع خود
در مذاکــرات غیرمســتقیم بــا امریــکا
بــرای احیــای برجام ســازش کنــد ،رد
کرد« .شــیخ محمــد بــن عبدالرحمن
آل ثانــی» ،وزیــر خارجه قطــر پیشتر
در گفتوگو با «الجزیــره» درباره روند
مذاکــرات احیای برجــام در وین گفته
بود کــه مقامات ایران به ما خبر دادند
کــه آماده یــک راه حل بینابیــن درباره

پرونده هســتهای هســتند .او همچنین
افزوده بود که یافتــن راهکار برای حل
پرونده هســتهای ایران ،باعث افزایش
ثبــات در کشــورهای عربــی حاشــیه
خلیج فارس خواهد شد.
ایــن اظهــارات امــا بــا ترجمــهای
نادرست در رســانهها بازتاب پیدا کرد.
چنانکه به اشــتباه از سوی وزیر خارجه
قطــر گفتــه شــد کــه رهبــری ایــران در
مورد مذاکرات احیــای برجام آمادگی
خــود را برای ســازش در مــورد پرونده

هستهای ایران اعالم کرده است.
ســاعاتی پــس از انتشــار ایــن خبــر،
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اعالم
کــرد کــه ترجمــه خبــر از الجزیــره بــه
فارســی کامالً معیوب و شــیطنتآمیز
و با مقاصد سیاســی بوده است .سعید
خطیــبزاده در توضیــح بیشــتر ایــن
موضــوعگفــت« :اوالً چنیــن روایتی از
دیــدار کامالً غلط اســت و ثانیــاً بهنظر
میرســد حتــی در ترجمــه از الجزیــره
هــم دقت کافی صــورت نگرفته و یک

ت رســانهای و تبلیغاتــی نیز در
شــیطن 
میان اســت ».وی گفت« :رهبر معظم
انقالب هیچ سخنی از سازش به میان
نیــاورده بلکــه بــه امیر قطــر فرمودند؛
ما همیشــه گفتهایم کــه مذاکرات باید
نتیجــهدار باشــد نــه وقــت تلفکردن.
امریکاییها میداننــد که برای این کار
باید چه اقدامی انجام بدهند».
او با بیان اینکه از مضمون فرمایش
رهبــر معظــم انقالب کامالً مشــخص
است که توپ در زمین امریکا است که

بایــد برای اجــرای تعهداتش تصمیم
سیاســی عاقالنــه بگیــرد ،افــزود« :مــا
همیشــه گفتهایــم کــه مذاکــرات بایــد
نتیجــهدار باشــد نــه وقــت تلفکردن.
امریکاییها میداننــد که برای این کار
باید چه اقدامی انجام بدهند».
مذاکــرات رفــع تحریمهــا از
اسفندماه سال گذشــته به دلیل تعلل
امریکا در تصمیمگیری نهایی متوقف
شــده اســت .در پی طوالنی شــدن این
وقفــه« ،انریکه مورا» ،مســئول اروپایی

هماهنگکننــده مذاکــرات راهــی
تهران شــد و با مقامهــای دیپلماتیک
کشورمان دیدار و گفتوگو کرد .این در
حالــی بود که اتحادیــه اروپا دیدارهای
انجام شده در تهران را مثبت توصیف
کــرد و همزمــان مقامهــای ایرانی هم
اعــام کردند که ابتکارات خاصی روی
میز قرار گرفته اســت .گفتنی است اگر
امریکا به این پیشــنهادها پاســخ دهد،
همــه طرفهــا میتوانند بــرای انجام
توافق به وین بازگردند.

دیگه چه خبر؟

از گسترش همکاری اقتصادی با همسایگان تا افزایش صادرات به اتحادیه اروپا

پرواز جنگنده  F14بازآماد شده
در آسمان ایران
خبــر اول اینکــه ،با حضــور فرمانــده نیروی هوایــی ارتش یک
فرونــد جنگنده شــکاری رهگیر F14که پس از  18ســال زمینگیری
توســط متخصصــان نیروی هوایــی ارتش بازآماد (اورهال) شــده
بود به ناوگان عملیاتی این نیرو ملحق شــد و در آســمان ایران به
پرواز درآمد.
به گزارش ایرنا ،امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی در مراسم
رونمایی از این جنگنده شــکاری که در پایگاه هوایی شــهید بابایی
اصفهــان بازآمــاد شــده تصریح کرد :ایــن هواپیمــای جنگنده که
کشــور عزیزمــان ایــران تنهــا دارنــده آن در جهان اســت و وظیفه
آن حفاظت از هســته مرکزی کشــور اســت با 39هزار نفر ســاعت
کار و بــه دســت متخصصــان داخلی و بــا اســتفاده از دانش کامالً

بومــی بازســازی و در ریــل عملیاتــی قــرار گرفت .امیــر واحدی با
تأکیــد بر اینکــه نیروی هوایی یک نیروی دانــش محور و خود اتکا
بــر پایه بهرهگیری از دانش بومی و متخصصان داخلی اســت ،به
نامگــذاری ســال  1401ب ه نــام دانش بنیانها اشــاره کــرد و گفت:
ارتباط نیروی هوایی با دانشــگاهها و صنعتگران جوان کشــور یک
ارتباط تأثیرگذار و دوســویه اســت که ما همواره در تالشــیم تا این
ارتباطات را بیش از پیش گســترش دهیم تا ان شــاء اهلل در آینده
نه چندان دور شــاهد پیشــرفتهای چشــمگیر در صنعت هوایی
باشیم.
در ســالهای اخیــر بازآمــاد هواپیماهــا و بالگردهــای نظامــی
بــه رغــم تحریمهــا و بــا تهیــه قطعــات و مهندســی معکــوس
توســط مهندســان صنعــت هوایــی ایــران موضوعی بوده اســت
کــه توجــه رســانههای بینالمللــی را نیــز به خــود جلب کــرده از
جمله نشــریه امریکایی «نشنال اینترســت» که پیشتر در گزارشی
بازآمــاد بالگردهــای امریکایــی و حتــی مجهز کردن آنهــا به لوله
ســوختگیری هوایــی توســط متخصصــان ایرانــی را نشــانهای از
تالشهــای مدبرانــه بــرای حفظ و حتــی بهبود زرادخانــه هوایی
ایران با وجود تحریمها ارزیابی کرد.

مذاکرات به مسیر عادی خود
بازمیگردد

دســت آخر اینکه ،سخنگوی کمیســیون امنیت ملی به نقل از
مذاکرهکننده ارشــد کشــورمان از بازگشــت مذاکرات وین به مسیر
عــادی خــود خبــر داد .محمــود عبــاسزاده به جلســهای کــه روز
گذشــته اعضــای کمیســیون امنیت با علــی باقری برگــزار کردند،
اشاره کرد و گفت« :با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه این
کمیسیون با حضور رئیس تیم مذاکرهکننده ،احتماالً مذاکرات به
مســیر عادی خود برمیگردد منوط به اینکه طرف مقابل حســن
نیت و جدیت داشــته باشــد که در این صورت مــوارد باقی مانده
حل شده و توافق صورت میگیرد».
عباسزاده در گفتوگو با ایسنا افزود« :طبق برداشت اعضای
کمیســیون از صحبتهای مطرح شــده در این جلسه ،گفتوگو تا
مرحلــهای خوب پیــش رفته و بیش از  ۸۰درصــد موارد اختالفی
با گروه  ۴+۱به توافق شــفاهی رســیده است .در مواردی هم تأکید
مذاکرهکننده این بوده که باید تکلیف آن مشــخص شــود چون به
اعتقاد ما نباید توافق به گونهای باشــد که ساختار تحریمها حفظ
شــود بویژه در بحث تضمینهــا ،نگرانیهایی داریــم که این هم
بــه دلیل عهدشــکنی امریکاییها و خارج شــدن یکطرفه آنها از
توافق است».

