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در روزهای اخیر با وجود فضاسازی های ضدایرانی 
آمریکا و اتحادیه اروپا برای افزایش فشارها بر ایران از 

طریق اعمال تحریم های جدید و تهدید گنجاندن نام 
سپاه در فهرست ادعایی »سازمان های تروریستی« 
اتحادیه اروپا، تهران با توسعه هدفمند همکاری های 
منطقه ای، گام های مؤثری در مسیر خنثی سازی 
فشارهای فزاینده دولت های غربی  برمی دارد. به 
گزارش همشــهری، پس از آنکه در روزهای اخیر 

تهران، میزبان نخستین کنگره بانوان تأثیرگذار با 
حضور نمایندگان 96کشور جهان از 5قاره مختلف 
بود، در روزهای گذشــته هم رئیس دومای روسیه 
به تهران آمد و دوطرف رایزنی های گســترده ای 
به منظور گسترش مناسبات در حوزه های مختلف 
داشتند. دیروز همچنین وزیر امورخارجه به تاشکند، 

پایتخت ازبکستان رفت تا در بیست وششمین دوره 
اجالس وزرای امورخارجه عضو سازمان همکاری 
اقتصادی »اکو« شرکت کند؛ سازمانی که با توجه 
به رویکردهای منطقه ای سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم، می تواند نقش مؤثری را در پیشبرد 

راهبردهای منطقه ای تهران ایفا کند.

دیپلماسیفعالمنطقهایدراوجتحریمها
 5راهبرد نوین جمهوری اسالمی برای ارتقای تاب آوری اعضای اکو در مقابل شوک های احتمالی

نمایش مدال افتخار سپاه مقابل سفارت انگلیس
بنر »ســپاه پاســداران انقاب اســامی، افتخار ملت« 
اخیــرا روبه روی ســفارت انگلیس در تهران نصب شــده 
است. پارلمان اروپا در روزهای پیش در اقدامی نمایشی 
و غیرالزام آور قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه های 
تروریســتی را تصویب کــرد. دولت انگلیــس این هفته 
۵فرد و 2نهاد ایرانی را به فهرست تحریم های لندن علیه 
تهران اضافه کرد. در فهرست جدید تحریمی انگلیس 
علیه جمهوری اسامی، اسامی »احمد فاضلیان« معاون 
دادستان کل کشور، »کیومرث حیدری« فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران، »حسین نجات« 
جانشین فرمانده قرارگاه ثارهللا سپاه پاسداران انقاب 
اسامی، »ساالر آبنوش« مشاور فرمانده سپاه و »قاسم 
رضایی« جانشین فرمانده نیروی انتظامی وجود دارد. 
2 نهاد »نیروی مقاومت بسیج« و »بنیاد تعاون بسیج« 
نیز در فهرســت تحریم لندن قرار گرفتنــد. طی روزهای 
اخیر برخی دیوارنویسی های همراه با مضامین سخیف 
و توهین آمیز روی دیوارهای سفارت انگلیس انتقادات 
زیادی را برانگیخته بود و به نظر می رسد منتقدان نصب 

بنر را جایگزین حرکات سابق کرده اند.

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

اقدام ضدایرانــی اخیر اتحادیه 
اروپــا در اعمــال تحریم های 
جدید علیه جمهوری اسالمی 
و گنجاندن 18شــخصیت و 19نهاد ایرانی در 
فهرست تازه تحریم ها، با واکنش ایران مواجه 
شد و قرار است فهرست جدید تحریمی ایران 
علیه مروجان تروریســم در اروپــا و انگلیس 

به زودی اعالم  شود.
به  گزارش همشهری، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران ضمن اعالم این خبر، تأکید کرد 
که اقدام تحریمی اتحادیه  اروپا و انگلیس علیه 
تهران، نشانه ناتوانی ذهنی آنها از درک درست 
واقعیت های ایران و نیز سردرگمی آنان در قبال 

اقتدار جمهوری  اسالمی است.
ناصر کنعانــی اقدام های تحریمــی اخیر اروپا 
و انگلیس علیــه برخی نماینــدگان مجلس، 
مسئوالن قضایی، نظامی، انتظامی و فرهنگی 
ایران را نشــانه اســتیصال، ســرخوردگی و 
عصبانیت آنان از شکست فضاحت بار اخیر در 
ایجاد بی ثباتــی در ایران، با وجــود تالش ها و 

هزینه های سنگین دانست.
از ســوی دیگر ابوالفضل عمویی، ســخنگوی 
کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  خارجی مجلس 
نیز در نامه ای به وزارت امورخارجه، خواســتار 

اقدام الزم و فوری برای تحریم متقابل نهادهای 
اروپایی شد؛ رویکردی که براساس آن، تحریم 
متقابل و متناظر شخصیت ها و نهادهای اروپایی 

در دستور کار قرار می گیرد.
عالوه  بر اینها دادستان کل کشور هم در نامه ای 
به وزیر امور خارجه از جایــگاه مدعی العموم، 
اقدام  اخیــر پارلمــان اروپــا در گنجاندن نام 
سپاه  پاسداران به فهرســت ادعایی گروه های 
تروریســتی را فاقد وجاهت قانونی و برخالف 
حقوق  بین الملل دانســت و از امیرعبداللهیان 
خواســت این موضــوع با جدیــت پیگیری و 

اقدام های الزم دراین زمینه انجام شود.
محمدجعفر منتظری در این نامه با استناد به 
ماده۲9۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آمادگی 
دادستانی کل کشور را برای هرگونه همکاری در 
این زمینه با وزارت امور خارجه اعالم کرده  است.

اتحادیه اروپا روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای از 
تصویب چهارمین بســته تحریمی علیه ایران، 
به بهانه مسائل حقوق بشری در شورای وزیران 
امور خارجه این اتحادیــه خبرداد؛ تحریم های 
جدیدی که با اعمال آنها، فهرست تحریم های 
اتحادیه اروپــا علیه ایــران به بهانه مســائل 
حقوق بشری به 1۷۳شخصیت و ۳1نهاد افزایش 

یافته است.

دولت

عکس خبر

یک شکست دیگر برای ضدانقالب در جریان 
حوادث اخیر ثبت شد، این بار به نام وکالت

 

فراخــوان هــا ، بایکــوت جــام جهانــی ، 
تحریــم میهــن ،پــول از بانــک بیــرون 
کشــیدن ، نه بــه اعدام)قاتل هــا(، من 
وکالــت مــی دهم...ضد انقاب شــده 

لشکر کمپین های شکست خورده

@a_s_zabihpoor
آمنه سادات ذبیح پور

 

 این انقــاب مد نظر اپوزیســیون شــده
ای اجاره   انقاب

در غرب زندگی می کنند
در غرب وکالت می دهد
در غرب توئیت می زدند
در غرب الیک می کنند

در غرب رایزنی و البی می کنند
در غرب مجازی کار ایران تمام است

در غرب از سعودی پول می گیرند
در غرب دروغ می سازند

از داخل ایران چند نفر وکالت دادند؟

@ab_ganji
عبدهللا گنجی

 

اومــدن یــه وکیــل انتخــاب کنــن یجــور 
دعواشون شده حاال مجبورن یه قاضی 

هم انتخاب کنن دیه ببره:((

@Maghrore_jazaab
»َمـغرورِ َجـّذاب«

 

با فیــک و پیکــش شــاهزاده کــه نصف 
قاضی زاده هم نشد! 

@saeedshariati
SSSSS SSSSSSSS  

تعداد رأیهای برنده ی مسابقه ی خنداننده 
شــو از تعداد امضاهــای جمع شــده برای 
وکالت دادن به رضا پهلوی بیشتر بود.تا ثریا 
می رود پرانتز کج :((((((((((((((((((((((((

@ishikhaki
ایشی خاکی

 
بــا فیــک و پیکــش شــاهزاده کــه نصف 

قاضی زاده هم نشد!

@saeedshariati
Saeed Shariati

 

شکســت پروژه های کودکانــه ای مانند 
»وکالت« نباید غفلت ایجاد کند. دشمن 
برای بهمــن در تدارک فتنــه خصوصا در 
حوزه اقتصــادی مرتبط با طبقــه محروم 
است. تقویت تاب آوری اقتصادی جامعه 
و برخــورد کریمانــه و پدرانــه با مــردم، به 
همان اندازه که منطق اجتماعی دارد، یک 

ضرورت امنیتی است.

@mmohammadii61
 Mahdi Mohammadi

عطیه نجاری

چند روز پیش و درست بعد از حدود صدوبیست روز 
از تهاجم بی سابقه ی رسانه ای مخالفین جمهوری 

اسالمی در دنیا علیه ایران، کشورمان میزبان 
 کنگره زنان  تاثیرگذار بود.

حرکتی که به نظر من پاتک مهلکی به نویسندگان 
و مجریان ســناریوی »ایــران ضد زن« بــود.در این 
غریو آشوب که بدخواهان دل شان می             خواهد روز 
به روز به حجم انزوای کشــورمان در جهان افزوده 
شود حاال چندصد زن نخبه و موثر و صاحب تریبون 
برداشــته اند آورده انــد ایــران تــا بــا شــیوه ی تعامل 
حکومت با زنــان نخبه) کــه قطعا نقدهایــی هم به 
آن داریم( آشنا شوند.اما مخالف، مخالف است. 
ما سال هاست عادت کردیم به اینکه هرکجا آتش 
دشمن بیشتر بود بدانیم همانجا موفق تر بوده ایم 
و دشمن را بیشتر آزرده ایم. این کنگره در میان این 
همه آتش کــه بر ســرمان فرود آمد، حکم موشــک 
قاره پیما داشت. از چپی و راستی و  سلطنت طلب و 
منافق، تا حتی واداده های در غرب فرورفته ی داخلی، 
به پایین تا باالی  کنگره رحم نکردند و با تازیانه ی 
نقد و ســیاه نمایی و تمســخر تا می             توانستند به آن 
تاختند.امــا کنگره کار خودش را کــرده و داغی اش 

آنجایی که نباید می             سوزانده را سوزانده. 
ما بزرگترین جنگ رسانه ای تاریخ را همین چند روز 
پیش از سر گذراندیم حاال بعضی آقایان می             گویند 
در فــالن شــرایط اقتصــادی الزم بــه ایــن ریخــت و 
پاش ها نبــوده! مردحســابی حکومــت داری اگر به 
این مسخرگی که شما می             گویید بود که ما خودمان 
علی رغم موفقیت هــای دولت فعلــی در حوزه های 
مختلف این همه بــه او نقد نداشــتیم. دولت داری 
سخت اســت. باید، هم به فکر معیشت و اقتصاد 
مملکت بود و هم در چنین بحران رســانه ای، برای 
»حیثیت زن ایرانی« در چشــم جهان، چاره جویی 
کرد. مطالبــه و نقد مصــرّح و بجــای مردم بــه اولی 
سرجای خودش، اما نمی             شود به این بهانه دست 
از همــه چیز شســت.جدای از این حســنی که ذکر 
شد، این کنگره اگر هم برای آبروی رسانه ای کشور 
در حوزه ی »زنان« آبی نداشته باشد که دارد، برای 
مخالفیــن و پروژه بگیرهــای ضدکنگــره خــوب نانی 

داشت الحمدلله!
از تمسخر  فاشیستی مهمانان بورکینافاسویی تا 

گالیه از میزان اعتبار و هزینه های برپایی کنگره!
اشــتون  زن تاثیرگــذار از نــگاه اینها البد  کاترین
اســت کــه بتواننــد دوره اش کننــد و یــک ســلفی از 
کامش بگیرند؛ یا محبوبه شــان  موگیرینی ســت 
که با عشــوه های خرکی اش وعده سرخرمن بدهد 
کــه »هرچه تهــران بگوید همان اســت« اما پشــت 
پرده ازشــان تضمیــن یکطرفه عدم خــروج ایران از 
برجام بگیرد.کِی جمهوری اسالمی حرکت مثبتی 
کرده اســت و اینها از آن ابــراز رضایت داشــته اند! 
 مخصوصــا حــاال کــه همــه حیات شــان بــه تخریب

سیزدهم وابسته است.   دولت

1
تقویتپیوندهایتجاریمیاناعضا

حمایت همه اعضا از آغاز مذاکرات برای 
آزادسازی تجاری در سطح منطقه می تواند 
ارتقا دهنده تجارت درون منطقه ای میان 

اعضا باشد.

2
توسعهزیرساختهایترانزیتی
گسترش زیرساخت های حوزه مواصالتی و 
حمل ونقل در کشورهای عضو اکو، یکی از 

پیشرانه های   شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت های 
اقتصادی منطقه است.

3
افزایشمشارکتهادرحوزهانرژی
منطقه اکو می تواند به الگویی از مشارکت 

میان کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده 
انرژی تبدیل شود. 

4
گسترشاستفادهازفناوریهاینو

کشورهای عضو بیش از گذشته نیازمند سرمایه گذاری 
در حوزه فناوری های نو، صنایع دانش بنیان و دیجیتال 

کردن فعالیت های اقتصادی هستند.

۵
پیوستگیحداکثری

»تقویت احساس تعلق به اکو« در میان بخش های خصوصی و دولتی و نیز نخبگان 
کشورهای عضو و باالتر از همه، در میان مردم منطقه، راهبردی است که باید به صورت 

ویژه پیگیری شود.

آماده همکاری اقتصادی در دوران 
بازسازی سوریه هستیم

وزیر دفاع سوریه در ســفر به تهران با رئیس جمهور، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه دیدار و گفت وگو 
کرد. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در دیدار سپهبد علی 
محمود عباس، وزیر دفاع ســوریه، صیانت نیروهای مسلح 
سوری از ملت و دولت این کشــور در برابر فتنه انگیزی ها را 
برای آینده مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست و گفت: 
جمهوری اسالمی ایران، دوست واقعی ملت سوریه است چرا 
که همانگونه که در دوران مقاومت در برابر تروریسم در کنار 
ملت و دولت سوریه ایستاد، در دوران بازسازی نیز آماده است 
با تقویت همکاری های همه جانبه اقتصــادی در کنار آنان 

باشد. وزیر دفاع سوریه نیز در این دیدار با بیان اینکه سوریه با 
حمایت برادران و دوستان واقعی خود در مصاف با تروریسم 
پیروز شد و قدرتمندتر از قبل به عنوان یکی از حلقه های محور 
مقاومت ایفای نقش خواهد کرد، گفت: محور مقاومت نقش 

مهمی در شکل دادن به جهان جدید خواهد داشت.
فرمانده کل ســپاه نیز در دیدار وزیر دفاع سوریه با تأکید بر 
اهمیت توسعه همکاری های دفاعی و نظامی سوریه و ایران 
گفت: آماده هستیم در ابعاد و زمینه های مورد نیاز به نیروهای 
مسلح سوریه کمک کنیم. سرلشکر حسین سالمی در این 
دیدار با اشاره به جانفشانی های شهدای مدافع حرم در مبارزه 
با تروریسم تکفیری و عجین شدن خون آنان با شهدای دیگر 
در خاک ســوریه گفت: جایی که برای آن خون می دهیم را 

مثل وطن خودمان حس می کنیم.

اکو به عنوان یک سازمان منطقه ای دولتی در سال 
1343)1964( با مشارکت ایران، پاکستان و 

ترکیه تشکیل شد.

هدف اعضای اولیه از تشکیل این سازمان پیشبرد 
همکاری های اقتصادی، فنی و فرهنگی بود.

در پاییز 1370
 7کشور جدید شامل افغانستان، 

جمهور ی آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، 
 تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به عضویت

 اکو درآمدند.
 انرژی، تجارت، حمل ونقل، کشاورزی و مبارزه
  با موادمخدر از اصلی ترین محورهای همکاری

 اعضای اکو به حساب می آید.

قانون موافقتنامه همکاری های تجاری اکو در 
سال1378 به تصویب مجلس رسید.

تاریخچه شکل گیری اکـو

  توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای عضو
  حذف تدریجی موانع تجاری و پیشبرد تجارت بین منطقه ای

  نقش آفرینی مؤثر در رشد تجارت جهانی
 همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهای عضو با اقتصادجهانی
  توسعه حمل ونقل کشورهای عضو با یکدیگر و جهان خارج

 آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی
  بسیج و بهره برداری از منابع مادی اکو

  استفاده مؤثر از پتانسیل های کشاورزی و صنعتی منطقه اکو
 همکاری منطقه ای باهدف کنترل موادمخدر
  حمایت اکولوژیکی و زیست محیطی از اعضا

 تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردم منطقه
  همکاری سودمند متقابل با سازمان های منطقه ای و بین المللی

   شورای وزیران
  شورای قائم مقامان

  شورای برنامه ریزی منطقه ای
 کمیته هــای فنــی )اقتصادی – 
بازرگانی، صنعتی – فنی، حمل ونقل 
و ارتباطــات، کشــاورزی، علمی- 
آموزشی- فرهنگی، انرژی، زیربنایی 
در امور عمومی و مبارزه با مواد مخدر( 
  دبیرخانه )دبیرخانه دائمی اکو در 

تهران مستقر است.(
  سازمان های تخصصی )در حوزه های 

علمی، فرهنگی و آموزشی(

دیپلماسی منطقه ای در حاشیه اجالس اکو ساختار سازمانی اهداف 

سخنرانی حســین امیرعبداللهیان در 
نشســت وزرای امورخارجه ســازمان 
اکو، که هرســال به میزبانی یکی از اعضا 
برگزار می شود، با ترســیم راهبردهای 
5گانه به منظور تقویت تاب آوری درمقابل 
شوک های احتمالی در آینده همراه بود؛ 
شوک هایی از قبیل کوویدـ19و بحران های 
به وجود آمده در سال های اخیر در حوزه 
امنیت غذایی و امنیت انرژی که با ارتقای 
همگرایی منطقه ای، می توان برای مقابله 

مؤثر با آنها چاره اندیشی کرد.

واکنش متقابل ایران به تحریم های اروپایی

سیاست
خارجی

وزیر امورخارجه ایران در حاشیه ششمین اجالس 
وزرای خارجه کشــورهای عضو اکو با تعدادی از 
همتایان منطقه ای خود دیــدار کرد. گفت وگو با 
وزرای خارجه پاکســتان و جمهوری آذربایجان 
و شــوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان 
ازجمله دستورکارهای امیرعبداللهیان درحاشیه 
این اجالس بود.وزیــر امورخارجه ایران در دیدار 
با همتای پاکســتانی خود در حاشــیه اجالس 
وزرای امورخارجه عضو اکو بر لزوم ارتقای سطح 
تجارت میان ۲کشور از طریق بازارچه های مرزی، 
امنیت پایدار و بهبود معیشــت ساکنان مناطق 

مرزی ۲کشور تأکید کرد.حسین امیرعبداللهیان 
با اشــاره بــه پیشــرفت های حاصل شــده در 
تکمیل و اجرای توافق های ۲کشــور، ازجمله در 
زمینه های برق و گاز، ابراز امیدواری کرد مذاکرات 
توافقنامه تجارت آزاد میان ۲کشور هرچه زودتر 
به امضا برســد و مبادالت تجــاری افزایش یابد.

وی سازمان اکو را بستر مناسبی برای گسترش 
همکاری های منطقه ای ارزیابی کرد و خواستار 
تقویت این همکاری ها، به ویژه در حوزه ترانزیت، 
ازجمله قطارباری اکو و مســیر جــاده ای تحت 

کنوانسیون های بین المللی مربوطه شد.


