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تحریم های جدید ایران علیه اتحادیه 
اروپا و انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران اقدام اتحادیه اروپا و نیز رژیم انگلیس در 
خصوص اعمال تحریم علیه تعدادی از اشخاص 

حقیقی و حقوقی ایرانی را قویا محکوم کرد. 
ناصر کنعانی افزود: اقدام اتحادیه اروپا و رژیم 
انگلیس نشانه ناتوانی ذهنی آنها از درک درست 
واقعیت های ایران و نیز سردرگمی آنان در قبال 

اقتدار جمهوری اسالمی ایران است.
اخیر  تحریمی  اقدامات  همچنین  کنعانی 
اروپا و انگلیس علیه برخی نمایندگان مجلس 
نظامی،  قضایی،  مسؤالن  اسالمی،  شورای 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  انتظامی 
نشانه استیصال، سرخوردگی و عصبانیت آنان 
از شکست فضاحت بار اخیر در ایجاد بی ثباتی 
در ایران به رغم تالش ها و هزینه های سنگین 
دانست و افزود: البته آنان به خوبی می دانند که 
تحریم ها بر عزم و اراده ملت ایران برای مقابله با 
دخالت و توطئه های خارجی خللی وارد نخواهد 

کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان اظهار 
کرد: جمهوری اسالمی ایران حق خود برای عمل 
های  سیاست  قبیل  این  خصوص  در  متقابل 
شکست خورده را محفوظ دانسته و به زودی 
فهرست تحریم های جدید علیه ناقضان حقوق 
و  اروپا  اتحادیه  در  تروریسم  مروجان  و  بشر 

انگلیس را اعالم خواهد کرد.
گفتنی است،  اتحادیه اروپا روز دوشنبه در 
بیانیه ای با ارائه جزئیات بسته تحریمی ضدایرانی 
خود، اعالم کرد که ۱۸ شخص و ۱۹ نهاد را در 
لیست تحریم های خود قرار داده است. همچنین 
اعالم  دوشنبه  روز  نیز  انگلیس  خارجه  وزارت 
کرد که  نام چند فرد و نهاد ایرانی را به فهرست 

تحریم های خود اضافه کرده است.

برجام چند ماه است که در دستور 
کار نیست

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در یک نشست خبری با اشاره به اقدامات جدید 
تحریمی این  کشور و متحدان اروپایی اش ایران 
را متهم به »نقض حقوق بشر« کرد و گفت که 
آمریکا در این زمینه همراه انگلیس و اتحادیه 

اروپا عمل کرده است.
به گزارش ایسنا، او در ادامه با اشاره به این که 
تحریم های جدید اعمال شده از سوی آمریکا با 
رایزنی دقیق با متحدان این کشور انجام شده 
است، گفت که این تحریم ها افراد و نهادهای 
ایرانی را که در برابر معترضان بوده اند را هدف 

قرار داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح 
کردن ادعاهایی علیه ایران گفت: امروز، ما در 
با متحدان و  ایران  با حاکمیت  نیاز به مقابله 

شرکای مان یکی شده ایم.
او در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا درباره روند قرار دادن نام سپاه پاسداران 
این  تروریستی  سازمان های  فهرست  در  ایران 
ایران  امور خارجه  این که وزیر  اروپایی و  نهاد 
گفته است که بورل به او اطمینان داده است 
نام سپاه در این فهرست قرار نگرفت، گفت: ما 
شاهد اظهاراتی از سوی وزیر امور خارجه ایران 
بوده ایم که حداقل جای تردید دارد. پرایس ادامه 
داد: ما درباره متحدان اروپایی مان از موضع قوی 
و اصولی اروپا در قبال سپاه پاسداران استقبال 

می کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ 
به این که آیا مردد بودن بورل در این زمینه، به 
دلیل امید او به احیای برجام )توافق هسته ای( 
درباره  چیزی  نمی توانم  من  کرد:  بیان  است، 
از  اظهارات بورل بگویم، بهتر است این سوال 
اتحادیه اروپا پرسیده شود و این سوال مربوط 
به متحدان اروپایی است. چیزی که جای سوال 
که  گفته ایم  به وضوح  ما  است.  برجام  ندارد، 
برجام چند ماه است که در دستور کار نیست.
ما در در مورد ایران روی انتقال این پیام صریح 

تمرکز کرده ایم .
با  این نشست،  از  دیگری  پرایس در بخش 
اشاره به تحریم های حقوق بشری آمریکا علیه 
ایران، گفت: اگر ایران اقداماتش را ادامه دهد، 

فشار بیشتری بر ایران اعمال خواهیم کرد.

گوترش اهانت به قرآن را محکوم 
کرد

در  کریم  قرآن  به  اهانت  ملل  دبیرکل سازمان 
جریان تجمعی در پایتخت سوئد را محکوم کرد. 

اعالم  اساس  بر  تاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گوترش،  آنتونیو  سخنگوی  دوجاریک،  استفان 
در  اخیر  تجمع  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  این 
شهر استکلهم را که با هتک حرمت قرآن کریم و 
پاره کردن و آتش زدن کتاب آسمانی مسلمانان 
خاطرنشان  دوجاریک  کرد.  محکوم  شد،  همراه 
بیانیه  از  کامال  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  کرد: 
اخیر میگوئل موراتینوس، رئیس ائتالف تمدن ها 
در محکوم کردن قاطع این اقدام –سوزاندن قرآن 
کریم – حمایت می کند؛ اقدامی که سمبل دیگری 
از نفرت فزاینده  علیه بسیاری از مذاهب – اسالم، 
یهودیت و مذاهب دیگر – که ما شاهدش بوده ایم، 
محکوم  صراحتا  باید  اقداماتی  چنین  یک  است. 
شوند و ما نیز چنین کاری می کنیم. ائتالف تمدنها 
یک سازمان در چارچوب سازمان ملل است که در 
سال 2005 در راستای تقویت روابط بین کشورها 
و مردمانی با فرهنگها و مذاهب متفاوت بر مبنای 

همکاری و تفاهم دوجانبه تشکیل شد.

فشار آمریکا بر چین برای توقف 
واردات نفت ایران

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگویی 
از قصد واشنگتن برای افزایش فشار بر چین جهت 

جلوگیری از واردات نفت ایران خبر داد. 
بلومبرگ،  شبکه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در 
گفت وگویی با این شبکه گفت که آمریکا با تالش 
علیه  تحریم های هسته ای  درآوردن  اجرا  به  برای 
ایران، فشار بر چین را جهت متوقف کردن واردات 

نفت از ایران افزایش خواهد داد.
اصلی  مقصد  »چین  که  این  ادعای  با  مالی  
صادرات قاچاق ایران است« اظهار کرد که مذاکرات 
برای منصرف کردن چین از خریداری نفت ایران 

»شدت خواهد گرفت.«
او گفت: آمریکا اقداماتی را که الزم باشد برای 
از  ممانعت  و  ایران  نفت  صادرات  از  جلوگیری 
خریداری آن توسط دیگر کشورها انجام خواهد داد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید کرد: ما 
هیچ یک از تحریم های مان را علیه ایران، به ویژه در 
زمین فروش نفت ایران کاهش نداده ایم. تحریم ها 
علیه صادرات نفت ایران، با خروج دولت پیشین 
آمریکا از توافق هسته ای در سال 20۱۸ و بازگردانده 
شدن تحریم های این کشور علیه ایران، دوباره به 

اجرا درآمدند.

روایت جدید از دیدار ترامپ با اون
آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر  پمپئو«،  »مایک 
در کتاب جدید خود با عنوان » هرگز یک وجب 
پا پس نمی کشیم، برای آمریکایی که عاشقش 
هستم می جنگم« نوشت که »کیم جونگ اون«، 
موشکی  »مرد  لقب  مفهوم  شمالی  کره  رهبر 
رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد  که  را  کوچک« 
وقت آمریکا در دیدار با او هنگام ناهار به وی 

داد، متوجه نشد. 
به گزارش ایلنا به نقل از وب سایت بیزنس 
است:  نوشته  کتاب  این  در  پمپئو  اینسایدر، 
»ترامپ ابتدا با سوال از کیم درباره یک وعده 
غذایی در اجالس سنگاپور در ۱2 ژوئن 20۱۸ و 
اینکه آیا می داند هنرمند، التون جان چه کسی 

بوده است، شروع کرد«. 
در ادامه آمده است:  »ترامپ سپس توضیح 
از  موشکی  مرد  نام  به  موفقی  آهنگ  که  داد 
خواننده بریتانیایی سال ۱۹۷2 الهام بخش او شد 
تا در سال 20۱۷ به کیم لقب مرد موشکی کوچک 

بدهد«.
پمپئو در این کتاب نوشت: »ترامپ گفت که 
این آهنگ فوق العاده ای است. او قصد داشت 
با این آهنگ از کیم تعریف کند. اما او متوجه 
مقصود او نشد و گفت: مرد موشکی، باشه! کم 

است، خوب نیست«. 
ترامپ در سال 20۱۷ برای اولین بار علنا در 
کوچک  موشکی  مرد  عنوان  به  کیم  از  توییتر 
یاد کرد و این را در سخنرانی در مجمع عمومی 
سازمان ملل و در طول دوره ریاست جمهوری 

خود تکرار کرد.
با شما  موشکی  »مرد  کیم گفت:  به  ترامپ 
تماس گرفت، این عالی بود چون توانستم شما 
را ببینم، می توانم شما را تصور کنم در حالیکه بر 
اسبی نشسته اید، روی موشکی که بر فراز ژاپن 

پرواز می کند، نشسته اید«.
نشست  در  بار  اولین  برای  ترامپ  و  کیم 
سالح  خلع  درباره  گفت وگو  برای  سنگاپور 
هسته ای شبه جزیره کره با یکدیگر دیدار کردند. 

شود؛  انجام  منسجم  و  عینی  محکومیتی  باید 
سپس در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کنیم. وی 
سپس در توییتی نوشت: ما امروز اقداماتی علیه 
علیه شرکت کنندگان  زور  از  ایران  دولت  استفاده 
در اعتراضات مسالمت آمیز و مردم خودش اتخاد 
کردیم. ما ۱۸ شخص و ۱۹ نهاد که شامل مقامات 
باالرده سپاه پاسداران و چهره های سیاسی و رسانه ای 
الرنس  همچنین  کردیم.  تحریم  را  می شود  مهم 
نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در توییتی به 
نقل از بورل نوشت: برجام در وضعیت سکون قرار 

دارد. نمرده است اما به پیش نیز نمی رود.
مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست

و  دانشگاه  استاد  بیگدلی  علی  رابطه  همین  در 
کارشناس مسائل بین الملل در تحلیل خود از اقدام 
پارلمان اروپا در تحریم سپاه ابراز عقیده کرد: این 
کشور،  از  خارج  ایرانیان  و  مجاهدین  سازمان  که 
پارلمان و شورای روابط خارجی  اروپایی،  نهادهای 
اما  است  درست  دادند،  قرار  فشار  تحت  را  اروپا 
باید در نظر داشت 2۷ کشور اروپایی دالیل دیگری 
هم دارند که منافع خود را قربانی تمایالت سازمان 

مجاهدین نمی کنند.
وی افزود: صحبت های اخیر بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا خود گویای این است که حتی 
باشند، موضوع  اگر مخالفت داشته  از اعضا  یکی 
منتفی است در واقع او این مساله را موکول به مهار 
کرد، همان طور که می دانیم بورل یک فرد پخته، کار 

کشته و دیپلمات قدیمی و با تجربه اروپاست.
تصریح  دانشگاه  استاد  این  ایسنا،  گزارش  به 
افتاده  تعویق  به  سپاه  تحریم  فعال  بنابراین  کرد: 
ایران در زمینه مذاکرات برجام هم  به شرطی که 
چندین  اروپا  البته  دهد،  انجام  مناسبی  اقدام 
 شخص را تحریم کرد که خیلی قابل توجه نیست.
این کارشناس مسائل اروپا خاطرنشان کرد: مصوبه 
پارلمان اروپا اجرایی نیست و در صورتی که یکی 
کنند،  مخالفت  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  از 

موضوع در دستور قطعیت پیدا نمی کند.
بیگدلی تاکید کرد: فکر نمی کنم اروپا این کار را 
انجام داده و تن دهد به تحریم سپاه در لیست گروه 
های تروریستی، آن  ها هم می دانند سپاه نه تنها 
یک نهاد نظامی است بلکه فعالیت اقتصادی زیادی 
را انجام می دهد و با بسیاری از این کشورها کار 
اقتصادی می کند. ضمن این که اروپایی ها نمی 
خواهند با تحریم کل سپاه باب مذاکرات را ببندند 
و  بعید است شورای اروپا دست به چنین اقدامی 
بزند وی تاکید کرد: باید منطبق با ضوابط دیپلماتیک 
عمل کرد و از طریق دیپلماسی با طرف مقابل وارد 
گفت وگو و مذاکره شد و نشان داد بهترین کار کانال 

دیپلماتیک است.
خروج از NPT ساده و ناگهانی نیست

که   شود  می  مطرح  حالی  در  ها  صحبت  این 
ساسان کریمی تحلیل گر مسائل بین الملل در پاسخ 
به این سوال که وزیر امور خارجه طی روزهای اخیر 
از احتمال خروج ایران از NPT در واکنش به تصمیم 
اخیر پارلمان اروپا علیه ایران صحبت کرد. ارزیابی 

شما از این اظهارنظر در این شرایط چیست، گفت: 
واقعیت این است که تنش در حوزه های مختلفی 
از سیاست خارجی کشور در سطح و عمق در حال 
افزایش است. محوریت این تنش ها در سه موضوع 
هسته ای، حقوق بشر و جنگ اوکراین است و هر 
سه با پیشروی غرب و پیروی کشورهای غیرغربی 
مانند کره جنوبی، بعضی کشورهای منطقه و اکنون 
است.  دامنه  و  عمق  افزایش  حال  در  عراق  حتی 
از این منظر و با توجه به کنش هایی که به ویژه 
در  عمومی  افکار  تخاطب  با  اروپایی  پارلمان های 
حال انجام آن هستند چنین ابراز مواضعی از سوی 
قرار  و  تحرک  ایجاد  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
دادن نوعی تهدید عملی در مقابله با اروپا صورت 

می گیرد.
به گزارش ایلنا، کریمی در پاسخ به این سوال که 
الزمه اجرایی شدن طرح خروج از NPT چیست و 
 NPT :اجرایی شود، گفت به چه شکلی می تواند 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای است. اگر 
قرار باشد پروتکل خروج آن رعایت شود و نه اینکه 
ناگهانی از اجرای آن جلوگیری شود، نیاز به اعالم سه 
ماه زودتر کشور خواستار خروج به شورای امنیت و 

بعد هم تامین دلیل است. دالیل باید کفایت موضوع 
خروج را برای تامین مصالح و منافع ملی داشته باشد. 
در غیر این صورت به طور بالقوه شورای امنیت ملل 
متحد می تواند تدارکی برای آن در نظر بگیرد. بنابراین 
خروج از ان پی تی به سادگی و ناگهانی نیست. البته 

جلوگیری از اجرا و عدم پایبندی امر دیگری است.
این  این تحلیلگر مسائل بین الملل در پاسخ به 
از  ایران  اجرایی شدن خروج  سوال که در صورت 
به همراه  پیامدهایی  این عمل چه   NPT معاهده
یک  این موضوع صرفاً  اگر  خواهد داشت، گفت: 
و  باشد  غربی ها  مواضع  مقابل  در  موضع گیری 
بخواهد به عنوان ابزار مذاکره ضمنی یا واقعی به کار 
آید، یک بحث است. اما خروج به کیفیتی که شرح 
آن گفته شد، به هر سو موجب نوعی اجماع سازی 
بالقوه در محیط بین المللی خواهد شد. به خصوص 
تی  پی  ان  از  خروج  هسته ای،  مساله  سابقه  با 
می تواند ابزار خوبی را برای مخالفان تعامل هسته ای 
با ایران در محیط بین المللی )به خصوص اسرائیل( 
فراهم کند که از آن به عنوان شاهدی بر مدعای 
ایران به عنوان  قدیمی خود استفاده کنند. نهایتاً 
تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی مجدداً ذیل 

فصل هفتم منشور ملل متحد متحمل قطعنامه های 
جدید و نیز بازگشت قطعنامه های شش گانه دوران 
آقای احمدی نژاد و جلیلی قرار می گیرد که این البته 
با شرایط کنونی از نظر انزوای سیاسی و اقتصادی 
و فروش نفت و مسائلی حتی سنگین تر به غایت 

متفاوت است. 
کریمی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از 
تشدید تنش میان روابط ایران و غرب چه سیاستی را 
باید در پیش گرفت، گفت: در آن صورت یعنی بعد 
از خروج ایران از معاهده عدم گسترش سالح های 
هسته ای کار زیادی برای کاهش تنش یا جلوگیری از 
تنش میان ایران و غرب نمی توان انجام داد. واقعیت 
این است که حتی اکنون کار توسط تیمی با اختیارات 
تام و توانمندی حداکثری قابل اصالح است و آن 
با پشتوانه داخلی است  با غرب  مذاکراتی فشرده 
که حداقل دو محور کمک ادعایی پهپادی در جنگ 
اوکراین و هسته ای را روی میز قرار داده و بهانه از 
دست همه طرف ها گرفته شود. البته پشتوانه داخلی 
یعنی اراده حاکمیتی قوی، اختیارات کافی، اجماع و 
انسجام ملی شرط اصلی چنین مذاکره ای است که 

تمهید در این موارد نیز ساده و سریع نیست.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: موضوع برکناری وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی، آغاز راه چالش های 
کابینه اسرائیل است و من معتقدم روند فعلی، ترکیب کابینه، ساختار شکننده کنست و ساختار شکننده کابینه باالخره 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی را قربانی خواهد کرد. 
رضا میرابیان در تحلیل روند فعلی شکل گیری چالش های مختلف در مسیر کابینه افراطی اسرائیل و در پاسخ به این 
سوال که رای دادگاه عالی اسرائیل در برکناری وزیر امور داخلی اسرائیل که رهبر یکی از احزاب افراطی اسرائیل است 
چه تاثیری بر کابینه بنیامین نتانیاهو خواهد داشت، گفت: این آغاز راهی است که جریان صهیونیست افراطی و دینی 
برای خودش و آینده سرزمین های اشغالی ترسیم کرده و در واقع چالش های آینده به مراتب از این شدیدتر خواهد بود. 
همانطور که می دانید رسما نتانیاهو، آریه درعی وزیر امور داخلی و رهبر حزب شاس را برکنار کرد، یعنی ناچار شد که به 

دستور دادگاه عالی تمکین کند. طرفدران این جریان در کنست نیز قطعا آرام نخواهند نشست.
وی ادامه داد: این اتفاقات در سرزمین های اشغالی نتیجه همان پیش بینی شرق شناسان و پژوهشگران خود صهیونیسم 
در خصوص اسرائیل است که نسبت به فروپاشی اسرائیل از درون هشدار دادند. این فروپاشی شامل ساختارها و جامعه 
اسرائیل است و سرآغاز جریانی پیچیده است. معتقدم روند فعلی، ترکیب کابینه، ساختار شکننده کنست اسرائیل و 

ساختار شکننده کابینه باالخره نتانیاهو را قربانی خواهد کرد.  
این دیپلمات پیشین در پاسخ به این پرسش که عالوه بر فضای داخلی اسرائیل، دولت جدید نتانیاهو در حوزه سیاست 
خارجی نیز با چالش هایی مواجه است و به نظر می رسد متحدین این رژیم نیز قادر به تعامل با این کابینه افراطی نیستند، 
حامی اصلی اسرائیل چگونه با این کابینه تعامل خواهد داشت، گفت: اگر به یاد داشته باشید همان روزهای آغازین 
تشکیل کابینه نتانیاهو، ایاالت متحده به صورت تلویحی با شکل گیری کابینه ای متشکل از جریان های افراطی مخالفت 

کرده بودند.
به گزارش ایلنا، وی افزود: آخرین موضع نیز چند روز قبل اتخاذ شد که سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی اعالم 
کرد که طرف گفت وگوی ما در دولت اسرائیل تنها شخص نتانیاهو است و با دیگر اعضای کابینه کاری نداریم و به معنای 
دقیق تر دیگران را به رسمیت نمی شناسیم. این چالشی است که این کابینه بسیار ناهمگون در روابط خارجی خواهد 

داشت. 
میرابیان در پاسخ به این پرسش که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان در تازه ترین اظهارنظر پیرامون موضوع 
عادی سازی روابط با اسرائیل، مسأله فلسطین را پیش شرط این عادی سازی دانسته است، آیا این اظهارات نیز با توجه 
به نوع کابینه اسرائیل بیان شده است، گفت: این موضع جدید نیست و بارها ریاض این پیش شرط را مطرح کرده است. 
وزیر خارجه سعودی این مسأله را در واکنش به اظهارات و گزارش هایی که اخیرا منتشر شده و عنوان شده که اسرائیلی ها 

به دنبال عادی سازی روابط با عربستان هستند، بیان کرده است. این در واقع پاسخ به گمانه زنی های اخیر است. 

» ابتکار« بررسی می کند

وپا برجام سرعت گیر افزایش تنش میان ایران و ار
در حالی که روز پنجشنبه پارلمان اروپا طرح قرار دادن سپاه به لیست گروه های تروریستی را تصویب کرده بود، در جلسه روز دوشنبه شورای اروپای، 
این طرح مورد تایید وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار نگرفت. در این رابطه جوزب بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه تاکید کرد که درباره موضوع 
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران باز هم می گویم که این کار زمانی انجام پذیر است که دستگاه قانونی یکی از کشورهای عضو، حکمی حقوقی در این 

زمینه صادر کند. 

کابینه نتانیاهو قربانی می شودیک کارشناس مسائل غرب آسیا مطرح کرد

استاد دانشگاه 
توضیح داد: 
بنابراین فعال 

تحریم سپاه به 
تعویق افتاده 

به شرطی 
که ایران در 

زمینه مذاکرات 
برجام هم اقدام 

مناسبی انجام 
دهد، البته اروپا 
چندین شخص 

را تحریم کرد 
که خیلی قابل 

توجه نیست

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان که برای شرکت در اجالس وزاری 
خارجه اکو به ازبکستان سفر کرده است، در سخنرانی خود گفت:  اینجانب در 
مراسمی که به مناسبت سی امین سالگرد پیوستن ۷ عضو جدید به سازمان همکاری 
اقتصادی در ۱۱ دسامبر در تهران برگزار شد تصریح کردم سازمان اکو میتواند الگوهای 
موفقی در همکاریهای جنوب-جنوب؛ همکاری مابین کشورهای محصور در خشکی 
و کشورهای ترانزیت؛ همکاری مابین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی، 
همکاریهای مردم-محور بویژه در حوزه گردشگری؛ همکاریهای علمی و دانشگاهی؛ و 
همکاریهای فنآورانه و نوآورانه ارائه نماید. براین باوریم که ارزشها و میراث مشترک غنی 
فرهنگی، مذهبی و آئینی کشورهای عضو بن مایه ای قوی جهت چنین چشم انداز 
روشنی در منطقه است.    تحوالت سالهای اخیر در جهان و تاثیرات آن بر منطقه ما 
ضرورت همگرایی و همسویی مابین کشورهای منطقه را دوچندان کرده است. کوید 
۱۹ و آثار مخرب آن و نیز بحرانهای اخیر امنیت غذایی و امنیت انرژی در جهان به 
روشنی آسیب پذیری کشورهای مختلف، صرفنظر از حجم اقتصادی آنها، را نمایان 
ساخت. لذا برای همه کشورهای جهان و منطقه، تقویت تاب آوری در مقابل شوکهای 
احتمالی در آینده، نه یک انتخاب که یک ضرورت است. البته در تحقق این تاب آوری 
یکی انتخابهای موجود، همکاریهای جمعی در قالب سازو کارهای چندجانبه است.  
سازمان اکو و بنیانهایی که در این سی سال بوجود آورده است می تواند اولین انتخاب 

برای همکاری در این راستا باشد. مایلم به چند نکته در این زمینه اشاره کنم:
تاب آوری از طریق مواصالت

وی در ادامه افزود: مواصالت و حمل  نقل یکی از پیشرانه های همگرائی و توسعه 

جمعی و شکوفائی هر چه بیشتر ظرفیتهای اقتصادی منطقه در سالهای پیشِ رو می 
باشد. اکو به عنوان یک منطقه، خود یک مسیر ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی 
شامل شرق و جنوب آسیا، اروپای شمالی و شرقی، و جنوب خلیج فارس می باشد. 
بحران امنیت انرژی جاری در جهان و منطقه به وضوح آسیب پذیری کشورهای 
مصرف کننده انرژی نسبت به شوکهای غیرمنتظره را عیان ساخت. تغییرات اقلیمی و 
سرمای زمستانی اخیر نیز آسیب پذیری برخی کشورهای تولیدکننده انرژی را گوشزد 
نمود. منطقه اکو می تواند به الگویی از مشارکت مابین کشورهای تولید کننده و 
کشورهای مصرف کننده انرژی تبدیل شود. بی تردید، مشارکت در حوزه گاز و حوزه 
برق از اولویتهای اکو در این راستاست. مایلم به ابتکار ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران تحت عنوان “گاز در خدمت بازیابی اقتصاد جهانی پس از کووید” 
اشاره کنم که در مجمع کشورهای صادر کننده گاز ارائه گردید. این ابتکار می تواند 

مبنایی برای مشارکت در منطقه اکو نیز باشد.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد: اکو بیش از پیش نیازمند سرمایه گذاری درحوزه 
فنآوریهای نو، صنایع دانش بنیان و دیجیتالی کردن فعالیتهای اقتصادی است. 
جمهوری اسالمی ایران آماده است دستاوردهای خود در حوزه های دانش بنیان را 
با  کشورهای عضو اکو به مشارکت گذارد. ما همواره از ابتکارات و پیشنهاداتی که به 
تقویت نقش و جایگاه اکو در توسعه اقتصادی کشورهای عضو منجر شود استقبال 
کرده ایم. در این راستا، تقویت احساس تعلق به اکو در نزد بخشهای خصوصی و 
دولتی و نیز نخبگان کشورهای عضو و باالتراز همه در نزد مردم منطقه بسیار کلیدی 
است. همچنین نیازمند حضور همه۱0 کشور عضو در سازوکارها و ترتیبات همکاریِ 

اکو هستیم. این مهم می تواند، و باید، یکی از دست آوردهای دهه چهارم باشد. در 
همین نشست وزرا ایجاد دو سازوکار جدید همکاری شامل تاسیس مرکز منطقه ای 
مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو در جمهوری ایران و مرکز انرژیهای پاک اکو در 
جمهوری آذربایجان در دستورکار می باشد و انتظار درایم همه اعضا از ایجاد آنها 

حمایت نموده به آنها بپیوندند. 
 وی در ادامه تاکید کرد: افغانستان یک عضو بسیار مهم و بخشی از خانواده بزرگ 
اکو می باشد. جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهای اصلی در طراحی و تصویب 
“ سیاست حمایتی اکو برای افغانستان” بوده و همواره از ضرورت اجرای کامل و موثر 
آن حمایت نموده است. این حمایت عالوه بر  کمکهای دوجانبه برای رفع مشکالت 
مردم نجیب افغانستان و جلوگیری از بحرانهای انسانی می باشد. بی تردید، ایجاد 
یک دولت فراگیر در افغانستان نه تنها می تواند به برنامه های کمک رسانی و نیز 
بازسازی کشور یاری رساند بلکه تهدیدهای ناشی از عملیات تروریستی، آوارگان و 
قاچاق مواد مخدر برای منطقه را کاهش خواهد داد. ما اقدام هیات حاکمه افغانستان 
در محروم کردن زنان و دختران از تحصیل را، اقدامی در تعارض با تعالیم دین 

رحمانی اسالم می دانیم و نگرانی عمیق خود را از آن اعالم می داریم.  
 وزیر خارجه ایران افزود: جمهوری اسالمی ایران عالوه بر رویکردهای مسئوالنه در 
چارچوبهای منطقه ای، در عرصه های جهانی نیز به تعهدات خود پایبند می باشد. 
از جمله، در چارچوب مبانی و اصول ملی و اسالمی، قانون اساسی و تعهدات بین 
المللی، توجه به موضوعات حقوق بشری در زمره اولویت های جمهوری اسالمی 
ایران است و همواره از گفتگو در چارچوب احترام متقابل و از تعامل معنادار با 

شرکای جدی استقبال کرده و می کند. سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  بر 
پایه دکترین سیاست خارجی متوازن، تعامل و همکاری با جهان و عدم مداخله 
در امور داخلی استوار است. صدور قطعنامه مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان 
اروپا را قویا محکوم می کنیم. بی تردید تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای 
اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی، تعامل سازنده و 

عقالنیت است.

امیرعبداللهیان در اجالس وزرای خارجه اکو تاکید کرد
وپا هزینه زاست رفتارهای احساسی برای ار


