
واکنش سفارت ایران به یک ادعا  
سفارت جمهوری اسالمی در آذربایجان به اظهارات 
خالف واقع ی��ک نماینده مجل��س ملی جمهوری 
آذربایج��ان واکنش نش��ان داد و ای��ن اظهارات را 
غیرس��ازنده و دخالت در ام��ور داخلی ایران خواند 

و خواستار اصالح آن شد.
بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
باک��و در بیانیه ای خطاب به مدیر یک پرتال خبری 
آذری ک��ه اظه��ارات کذب و خ��الف واقع »عاصم 
مالزاده« نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان 
در گفت وگو با نش��ریه صهیونیستی جروزالم پست 
را منتشر کرد، واکنش نشان داد و نوشت: اظهارات 
ایش��ان در خصوص نوید افکاری یک متهم به قتل 
عمد که با ش��کایت ش��اکی خصوص��ی محکوم به 
قصاص ش��ده، خالف واقع، غیر س��ازنده و دخالت 
در امور داخلی ایران اس��ت و خواس��تار اصالح آن 

شد. صداوسیما 

اخبار

انتظار معقول، تجمیع گزارش پادمانی 
آژانس در گزارش برجام است

یک کارش��ناس مسایل بین الملل گفت: این نگرانی 
وجود دارد که اگر ش��رایط سیاسی وفق مراد اروپا 
و دموکرات ها نباش��د، آژانس احتماال از فضاسازی 
جدید درب��اره دو مکان مورد نظر در قالب تعهدات 

پادمانی استفاده کند.
رحمان قهرمان پور با اشاره به توافق ایران و آژانس 
و ای��ن نگرانی که ب��ا وجود هم��کاری داوطلبانه و 
مثبت ایران اما دس��تاویزی برای ادامه گزارش های 
پادمانی ایران به ش��ورای حکام باش��د؟ گفت: این 
دغدغه جدی و درس��ت اس��ت ولی گزارش بعدی 
آژانس در نوامبر ارتباط نزدیکی با انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و اینکه چه کسی برنده این میدان 

می شود، دارد.
وی اظه��ار کرد: اروپا در یکی دو ماه گذش��ته وزنه 
تعادل بوده اس��ت بیشتر به سمت ایران و در توافق 
ایران و آژانس هم این مس��اله را شاهد بودیم و چه 
در شورای حکام و چه شورای امنیت، هر دو طرف 
با تالش های اروپا، چین و روسیه این نتایج حاصل 
ش��د به این امید که تا ۳ نوامبر و انتخابات آمریکا 

تنش جدی ایجاد نشود.
این کارش��ناس مسایل بین الملل تصریح کرد: اما به 
لحاظ فنی درست است و چنین نگرانی هایی وجود 
دارد. دو مکان مورد نظر آژانس برای بازرسی که یکی 
از آنها بازدید شده است و قرار است دومی هم بازدید 
شود. هنوز گزارش فنی و ارزیابی این بازدیدها درباره 
برداشت و نتیجه آژانس ارایه نشده است. اتفاقی که 
رخ داده اس��ت اینکه آژانس ای��ن موضوعات را ذیل 
مسایل پادمانی دارد بررسی می کند نه برجام و این 
مساله مهمی است چون اگر ذیل برجام می رفت در 
جای��گاه موض��وع "پی ام دی" ق��رار می گرفت. االن 
آژانس دو گزارش می دهد؛ پادمانی و برجامی و این 
دو مکان را گذاش��تند در بحث پادمانی ایران و این 
به معنای آن است که اگر بحثی در آینده پیش آید 
در چارچوب برجام با آن برخورد نمی شود. فرق این 
که مس��اله در قالب برجام باشد یا پادمان این است 
که حل و فصل مساله به خاطر حمایت اروپا، روسیه 
و چین از برج��ام بهتر پیش می رود اما اگر در قالب 
پادمان باشد ممکن است آن حمایت را نداشته باشد 
و ای��ن خطر که از این ناحیه موضوع ایران مجدد در 
دستور شورای حکام باشد یا تهدید ارجاع به شورای 

امنیت دائمی می شود.
وی ادامه داد: آقای کمالوندی هم در صحبت هایی 
به این مساله اعتراض کرده بود که به جا بود از نظر 
فنی آژانس یک گزارش دهد. وقتی گزارش پادمانی 
م��ی دهد یعن��ی هن��وز از نظر آژان��س موضوعات 
پادمانی جزو مس��ایل مهم است و این یعنی ایران 
در معرض خطر اس��ت و انتظار معقول این اس��ت 
که توافقی انجام ش��ود که دو گ��زارش در گزارش 
برجام تجمیع ش��ود. وی این مسیر دو گانه ای که 
آژان��س دنب��ال می کند را خطرن��اک و زنگ خطر 
دانس��ت و گفت: اگر اوضاع بی ثبات ش��ود، روسیه 
و چین ممکن اس��ت بگویند درباره برجام مشکلی 
نداری��م و همکاری می کنیم اما پادمانی باید ایران 
عمل کند و این خالف توافق هس��ته ای اس��ت. در 
برجام بنا این بود که مهم ترین مساله مان با آژانس 
حل ش��ود و آن را حل کردیم که پی ام دی بود و 
موضوع از دس��تور کار ش��ورای حکام خارج شد اما 
اینکه به مس��یر دو گانه خود در گزارش دهی ادامه 
دهد احتماال دنبال این است که اگر ترامپ انتخاب 

شد، این روند فعلی ادامه یابد.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

اعالم برقراری رواب��ط دیپلماتیک خفت بار بحرین و رژیم 
صهیونیستی در حالی صورت گرفت که کارشناسان مسائل 
منطقه در گفت وگو با سیاس��ت روز معتقد هس��تند ، این 
مس��ئله به صف آرایی مردم بحرین در برابر این اقدام خود 
فروخت��ه حاک��م آل خلیفه منجر خواهد ش��د و جمهوری 
اس��المی ایران ای��ن حق را برای خود محف��وظ می دارد تا 
در برابر رژیم های مرتجع عرب که پای رژیم اس��راییل را به 

خلیج فارس باز کرده اند تدابیر الزم را اتخاذ کند.
تقریب��ا یک ماه پس از اعالم توافق رس��می امارات متحده 
عربی با رژیم صهیونیس��تی مبنی بر عادی سازی مناسبات 
روابط کامل دیپلماتیک دو رژیم، به میزبانی رئیس جمهور 
آمریکا، بحرین نیز در این سناریو نقش آفرینی کرد و دیروز 
عادی سازی روابط خود با رژیم غاصب کودک کش را اعالم 

رسمی کرد.

حاکمان بحرین، شریک جنایات صهیونیست ها 
در واکنش به این اقدام، وزارت امور خارجه کشورمان اعالم 
برقراری روابط دیپلماتی��ک بین منامه و تل آویو را اقدامی 
ننگین و خفت بار از س��وی بحرین خواند و آن را ش��دیداً 
محک��وم و اعالم کرد: حاکمان بحرین از این پس ش��ریک 

جنایات این رژیم خواهند بود.
در این بیانیه آمده اس��ت: بدون تردید مردم مظلوم و حق 
طلب فلسطین و مسلمانان آزاده جهان هرگز عادی سازی 
روابط با رژیم غاصب و یاغی اسرائیل را نخواهند پذیرفت و 
این اقدام ننگین در حافظه تاریخی ملت مظلوم و ستمدیده  

فلسطین و ملت های آزاده جهان تا ابد باقی خواهد ماند. 
این بیانیه می افزاید: دول��ت بحرین در خطایی بنیادین به 
جای کس��ب مش��روعیت از مردم خود متأس��فانه با پشت 
کردن به آنان و با اقدامی خفت بار  به دامن رژیم اش��غالگر 
قدس پناه آورده و آرمان فلسطین شریف را قربانی انتخابات 

داخلی آمریکا کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در این بیانیه 
آورده اس��ت: حاکمان بحرین از این پس ش��ریک جنایات 
رژیم صهیونیس��تی ب��ه عنوان منبع تهدی��د دائمی امنیت 
در منطقه و جهان اس��الم و ریشه دهه ها خشونت، کشتار، 
جن��گ، ت��رور و خونریزی در فلس��طین مظل��وم و منطقه 
خواهند ب��ود. این بیانیه می افزاید: قطع��ا نتیجه این اقدام 
دولت بحرین  تنها خش��م فزاین��ده و نفرت ماندگار  مردم 
مظلوم فلسطین، مسلمانان و ملل آزاده جهان خواهد بود.

در بن��د پایانی این بیانیه ضمن هش��دار ب��ه هرگونه ایجاد 
ناامنی رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس، مسئولیت 
تمام��ی عواقب هرگونه اقدامی در این ارتباط متوجه دولت 

بحرین و دیگر دولت های همراه شده است.
همچنی��ن، جنبش های مقاومت فلس��طین از جمله جهاد 
اس��المی و حماس این توافق را محکوم ک��رده و آن را در 
راستای اجرای طرح صلح ادعایی آمریکا موسوم به معامله 

قرن آمریکا خواندند.

 وزارت خارج��ه ترکیه نیز به اقدام بحرین در عادی س��ازی 
رواب��ط با رژی��م صهیونیس��تی واکنش نش��ان داد و آن را 

محکوم کرد.
ناظ��ران سیاس��ی بر ای��ن باورن��د، روابط بحری��ن با رژیم 
صهیونیستی مانند امارات در شرایطی علنی شد که از چند 
دهه پیش مناس��بات مخفیانه میان دو طرف وجود داشت، 
حاال حاکمیت بحرین با داش��تن بیش��ترین نارضایتی های 
اجتماعی و سیاس��ی باید برای بقای خویش دس��ت نیاز به 

سوی عوامل خارجی دراز کند.  
پیشینه عادی سازی روابط کشورهای مرتجع عربی با رژیم 
صهیونیستی به سال 1978 با مذاکرات انور سادات رئیس 
جمه��ور وقت مصر با رژیم صهیونیس��تی و امضای معاهده 
صلح در س��پتامبرهمان س��ال در کمپ دیوی��د برمی گرد؛ 
در ادامه روند عادی س��ازی، امض��ای معاهده صلح با اردن 
نی��ز در اکتبر س��ال 1994 صورت گرفت؛ ب��ا افتتاح دفتر 
بازرگان��ی رژی��م صهیونیس��تی در قطر و س��یل صادرات 
کاالهای صهیونیس��تی به کش��ورهای عرب��ی و همچنین 
س��فرهای متقابل پنهانی مقامات و هیات های کش��ورهای 
عربی به س��رزمین های اش��غالی و هیات ها و مقامات رژیم 
صهیونیستی به کش��ورهای عربی، شاهد ریخته شدن قبح 

روابط با رژیم صهیونیستی بودیم.
البت��ه از نگاه ناظران سیاس��ی علنی کردن عادی س��ازی 
روابط بحرین و حتی امارات در این مقطع کنونی بیشتر از 
آنکه به اختیار این دو رژیم مرتجع باش��د، بطور حتم تحت 
فشارهای سنگین آمریکا به توافق برای عادی سازی روابط 

با اسراییل باز می گردد.
رییس جمهور آمریکا که با یک بحران ساختاری در جامعه 
خود روبرو شده است و این بحران ممکن است در آینده به 
شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری منجر 
شود؛ در گذر فشار به امارات و بحرین این دو کشور کوچک 
برای عادی س��ازی روابط آنها با رژیم غاصب صهیونیستی 
ضمن الپوشانی همه شکست های اخیرش از جمله معامله 
قرن می خواهد بهره برداری سیاس��ی خویش را تا سپتامبر 

و انتخابات پیش روی آمریکا داشته باشد.
قطع��اً و یقیناً مردم بحرین نس��بت به ای��ن اقدام رژیم آل 
خلیفه س��کوت نخواهند کرد و صف آرایی مقتدرانه ای در 
برابر رژیم نامشروع بحرین صورت خواهد گرفت، البته این 
موض��وع در برابر ام��ارات نیز مس��تثنی نخواهد بود، صف 

آرای��ی همه آزادی خواهان جه��ان را علیه این مرتجعان و 
خ��ود فروختگان و در حمایت از مردم مظلوم فلس��طین و 

آرمان های آنان به زودی شاهد خواهیم بود.
ناظران سیاس��ی این را هم یادآور ش��دند؛ به دلیل حضور 
نامشروع رژیم صهیونیستی در ساحل جنوبی خلیج فارس 
و احتمال تش��دید ناامنی ه��ا در این آبراه حیاتی، از این رو 
ای��ران، این حق را برای خود محف��وظ می دارد که در برابر 
رژیم ه��ای مرتجع عرب که پای رژیم اس��راییل را به خلیج 

فارس باز کرده اند تدابیر الزم را اتخاذ کند.

صف آرایی مردم بحرین 
در برابر حاکمان آل خلیفه

 حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاس��ت روز در ارزیاب��ی خود از آینده بحرین 
در توافق حاکمان این کش��ور با رژیم غاصب صهیونیستی 
گفت: بحرین به عنوان کوچکترین کش��ور عضو س��ازمان 
ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس با برق��راری رابطه با رژیم 
صهیونیستی و عادی سازی روابط با این رژیم کودک کش 

مرتکب اشتباه استراتژیک شده است. 
وی افزود: این کش��ور نزدیک به 10س��ال است که با یک 
بحران داخلی دس��ت و پنجه ن��رم می کند و اکثریت مردم 
با حاکمی��ت آل خلیفه در تقابل هس��تند؛ رژیم حاکم در 
بحرین بیش از 5هزار نفر از نخبگان سیاس��ی و فرهنگی را 
به شهادت رسانده است، بیش از 6هزار نفررا سلب تابعیت 
کرده اس��ت و با یک ساختار حاکمیتی متزلزل مواجه شده 
اس��ت و جامعه جهان��ی در برابر جنایات رژی��م آل خلیفه  

سکوت اختیار کرده است. 
هان��ی زاده بیان داش��ت: رییس جمهور آمری��کا نیز با یک 
بحران س��اختاری در جامعه این کشور مواجه شده است و 
این ساختار ممکن است در آینده به شکست دونالد ترامپ  
در انتخابات ریاس��ت جمهوری منجر شود، چرا که او همه 
برگ های برنده انتخاباتش را از دس��ت داده است و در گذر 
فش��ار به امارات و بحرین این دو کشور کوچک را به عادی 
س��ازی روابط با رژی��م غاصب صهیونیس��تی مجبور کرده 
اس��ت. کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه 
برقراری عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم غاصب 
کودک کش خش��م ملت های این دو کش��ور را برانگیخته 
اس��ت، اظهار داش��ت: به ویژه اینکه بی��ش از 80 درصد از 

مردم بحرین به دلیل تقابل با رژیم آل خلیفه هم اکنون از 
عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی به شدت خشمگین 
ش��دند. به باور هانی زاده؛ به نظر می رسد مردم بحرین در 
آینده نزدیک به شدت در برابر سیاست عادی سازی رابطه 
با اسراییل در برابر رژیم آل خلیفه صف آرایی خواهند کرد 
و این رابطه نخواهد توانس��ت رژیم بحرین را از این بحران 

نفس گیر خارج کند. 
وی در ادامه تصریح کرد: حضور نامشروع رژیم صهیونیستی 
در آن س��وی ساحل خلیج فارس به انسجام محور مقاومت 
منجر می ش��ود و نمونه آن تشکیل نشس��ت اخیر رهبران 
فلس��طینی در بیروت بود که در این نشس��ت سازوکارهای 
تقابل با رژیم های سازش کار عرب را مورد بحث قرار دادند. 
هانی زاده معتقد اس��ت؛ بنابراین عادی سازی رابطه امارات 
و بحرن با اس��راییل به شکل گیری جبهه گسترده مردمی 
در س��طح منطقه منجر خواهد ش��د و این جبهه س��اختار 
سیاس��ی رژیم ه��ای امارات و بحرین را تحت تأثیر ش��دید 

قرار خواهد داد. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص نقش ایران 
در این سلس��له عادی س��ازی های رژیم های عربی منطقه 
با اس��راییل چگونه باید باش��د، خاطرنش��ان کرد: به دلیل 
اینکه حضور نامشروع رژیم صهیونیستی در ساحل جنوبی 
خلیج فارس به تش��دید ناامنی ها در این آبراه حیاتی منجر 
خواهد ش��د، لذا جمهوری اس��المی ایران این حق را برای 
خ��ود محفوظ می دارد که در براب��ر رژیم های مرتجع عرب 
که پای رژیم اس��راییل را به خلیج فارس باز کرده اند تدابیر 

الزم را اتخاذ کنند. 

می خواهن���د ای���ران را ب���ه عنوان دش���من نظام بین 
الملل معرفی کنند

مهدی مطهرنیا کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در 
گفت وگو با سیاست روز پیرامون عادی سازی روابط بحرین 
با رژیم غاصب صهیونیستی و چگونگی نقش تهران در قبال 
این اقدام کش��ورهای مرتجع عرب گفت: اهداف این عادی 
س��ازی ها محدود کردن جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
اس��ت و در ادامه سناریوی این عادی س��ازی ها عربستان، 
س��ودان، عمان، مصر و حتی سازمان همکاری های اسالمی 

و اتحادیه عرب نیز از آن استقبال کردند. 
وی افزود: در حالی وزیر دفاع انگلیس نیز از رویکرد واسطه 
گری آمریکا در عادی س��ازی روابط کش��ورهای منطقه با 
رژیم غاصب صهیونیستی اس��تقبال کرده است، که زمینه 
سازی آن در س��ال 2015برای محدود کردن نقش تهران 
در معادالت منطقه کلید خورد و این پازل در حال تکمیل 
ش��دن اس��ت تا ایران را به عنوان دش��من نظام بین الملل 

برای وارد آوردن فشار بیشتر به تهران معرفی کنند.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
باید از جهت گیری مقاومت و به تبع مقاومت در برابر این 

فرآیند صلح با دو رویکرد می تواند وارد عمل شود. 
مطهرنی��ا خاطرنش��ان کرد: رویکرد اول آنچ��ه باید در این 
مس��یر با س��کوت و دادن بیانیه های متع��دد در قبال این 
اقدام خودفروخته کشورهای عربی برخورد کند و در تالقی 

هیبت زمینه عقب نشینی آمریکا را به نمایش بگذارد. 
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: جمهوری 
اس��المی ایران همچنین می تواند با برخود تهاجمی به این 
عادی سازی ها وواکنش نشان دهد که هر کدام از دو اقدام 

برای تهران هزینه ساز است.
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کارشناسان رویکرد ایران را در واکنش به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی بررسی کردند

قیام مردم بحرین در انتظار آل خلیفه

نگرانی از تغییر نخست وزیر در ژاپن نداریم
س��فیر کش��ورمان در توکی��و درباره آین��ده روابط ای��ران و ژاپن پس از 
اس��تعفای »آبه شینزو« گفت: بر اس��اس تجربه گذشته نگرانی از تغییر 
نخس��ت وزیر در ژاپن نداریم، زیرا همواره روابط تهران و توکیو دوستانه 
و به س��مت بهتر ش��دن پیش می رود. مرتضی رحمانی موحد گفت: در 

دوره آبه شینزو به خصوص بعد از برجام، سرعت مناسبات از روند خوبی 
برخوردار بود و در زمینه های مختلف تبادل نظر و مش��ورت در س��طح عالی 

وجود داش��ت و  توافقاتی هم حاصل شد که متاسفانه به دلیل اقدامات آمریکا تا 
کنون عملی نش��ده است که می توانس��ت در صورت اجرایی شدن آنها رابطه دو 
کش��ور را قدرتمندانه تر  و همه جانبه نماید.  او گفت: ژاپن متحد آمریکا اس��ت 
اما دوس��ت سنتی و قدیمی ایران هم هست و ایران و ژاپن برای گشایش صلح و 

امنیت جهانی تالش می کنند.  فارس 

گفت وگو با ایران بهترین راه برای تضمین ثبات منطقه است
وزی��ر دفاع انگلیس با تاکید بر پایبندی کش��ورش ب��ه برجام گفت که 

گفت وگو با ایران بهترین راه برای تضمین امنیت منطقه است.
بن والس، با بیان این که  هدف انگلیس از این اقدام این است که پیام 
روش��نی به ایران بفرس��تد مبنی بر اینکه رفتارش در منطقه غیرقابل 

قبول اس��ت و باید آن را تغییر دهد، مدعی ش��د که این مسئله به سود 
خود ایران، منطقه و تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز خواهد بود.

وی همچنی��ن ادعا کرد که ایران می خواهد از نفوذ خود در منطقه بهره برداری 
منفی بکند وافزود:  اما کش��ور انگلیس بر این باور اس��ت ک��ه گفت وگو با ایران 
بهتری��ن راه ب��رای تضمی��ن ثبات منطق��ه و بازگرداندن ایران به راه درس��ت و 
همچنین پیش��رفت ایران است. گفتنی اس��ت، تاکنون هیچ کدام از طرف های 

برجام  به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکرده اند. ایرنا 

ادعاهای فرمانده سنتکام علیه ایران
فرمانده مرکز فرماندهی نیروهای تروریس��تی آمریکایی غرب آسیا در 

گفت وگویی ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه مطرح کرد.
کنت مک کنزی با گفتن اینکه حمالت انجام ش��ده توس��ط  ش��بهه 
نظامیان در عراق علیه نظامیان آمریکایی افزایش یافته اس��ت، بدون 

نام بردن از این شبهه نظامیان، مدعی مرتبط بودن این حمالت با ایران 
شد.  مک کنزی با ادعای اینکه ایران سعی دارد دولت عراق را مجاب کند 

که نیروهای آمریکایی را مجبور به ترک منطقه کند، گفت: هدف ایران این است 
که نظامیان آمریکایی به اجبار از منطقه خارج شوند. او ادامه داد: معلوم است که 
آن ها به راهکار دس��ت نخواهند یافت. دولت عراق نیز  شاهد منافع حفظ روابط 
امنیتی بلندمدت با آمریکا،  ناتو و ش��رکایمان در ائتالف است. مک کنزی افزود 

که آمریکا خواهان حفظ روابط امنیتی با عراق است. تسنیم 

ظرفیت های فراوان جمهوری اس��المی ایران و ترکیه برای 
همکاری، اشتراکات دو کشور جهت حل بحران های منطقه 
و مخالفت با تحریم  و ماجراجویی های آمریکا از نگاه برخی 
رسانه های عربی، دو کش��ور را به تقویت مناسبات ترغیب 

خواهد کرد.
ششمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه 
روز س��ه ش��نبه هجدهم مردادماه به دلیل شیوع ویروس 
کرون��ا به صورت ویدئو کنفرانس ب��ه میزبانی تهران برگزار 
ش��د. حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی در این ویدئو 
کنفرانس طی سخنانی اظهار داشت روابط دو کشور همواره 
بر مبنای حس��ن همجواری، ارزش های مشترک فرهنگی 
و احت��رام متقابل و همچنین توجه به منافع مش��ترک دو 
کشور و ثبات، امنیت و صلح در منطقه بوده است.  روحانی 
ابراز امیدواری کرد توافقاتی که در این نشس��ت مش��ترک 
با حضور هیات های عالیرتبه دو کش��ور حاصل خواهد شد 

برای روابط دو جانبه مثمر ثمر و سازنده باشد.
رجب طی��ب اردوغان رئیس جمهوری ترکی��ه نیز در این 
نشس��ت مجازی، جلسات ش��ورای همکاری های راهبردی 
ایران و ترکیه را یکی از نمادهای دوس��تی بین دو کش��ور 
عن��وان ک��رد و گفت در نشس��ت های قبلی و ت��ا امروز در 
چارچوب این ش��ورا تصمیمات بس��یار مهمی برای توسعه 
روابط و همکاری ها اتخاذ شده است. اردوغان برگزاری این 
نشست در شرایط شیوع ویروس کرونا را نشان دهنده عزم 
و اراده دو کشور برای توسعه و تعمیق روابط و همکاری های 
بیش��تر به شمار آورد. رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه 
تهران و آنکارا در حل وفصل بس��یاری از مشکالت و مسائل 
منطقه از نقش تعیین کننده ای برخوردارند، گفت امروز نیز 
همراه با دوستان خود در ششمین نشست برای توسعه هر 
چه بیش��تر همکاری ها و ش��تاب در اجرای توافقات قبلی 

تالش خواهیم کرد.

روابط اقتصادی ایران و ترکیه
 دو کش��ور ایران و ترکیه به دلیل همس��ایگی، عضویت در 
س��ازمان همکاری ه��ای منطقه ای از جمله اکو و س��ازمان 
دی 8 دارای روابطی گس��ترده اند. رهبران دو کشور هدف 
خود را اولویت در پیش��برد و توس��عه روابط اقتصادی قرار 
داده اند. بررسی آمار و ارقام مبادالت تجاری ایران و ترکیه 
نش��ان دهنده افزایش روند رشد در حجم مبادالت تجاری 
دو کش��ور اس��ت. مهمترین وجه روابط استراتژیک ایران و 
ترکیه، ثبات در حوزه انرژی است. جمهوری اسالمی ایران 
اکنون یکی از مهمترین تامین کنندگان گاز طبیعی و نفت 
خام مورد نیاز ترکیه اس��ت. گردش��گری بین دو کشور نیز 
یکی از مهمترین زمینه های همکاری های اقتصادی اس��ت. 
گردشگران ایرانی در سال های اخیر ترکیه را جزو مهمترین 

مقاصد گردشگری خود انتخاب کرده اند.
به نوش��ته تارنمای اندیش��کده »صدی« آمریکا، ترکیه که 
به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد خود است برای تامین امن 
نیازهای خود به انرژی از جمله نفت خام و گاز به ایران به 
عن��وان یک منبع راهبردی و ضروری نگاه می کند و از این 
کش��ور نفت و گاز وارد می کند. ایران هم به دلیل جمعیت 
باالی خود بازاری مهم برای صادرات غیرنفتی ترکیه است. 

ترکیه به طور روز افزون از ایران به عنوان راهی برای عبور 
به بازارهای کش��ورهای آسیای مرکزی اس��تفاده می کند. 
ترکیه در شرایط سخت به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی 
می توان��د از ایران حمایت کن��د و موضوع تقویت روابط دو 
جانبه به ویژه در ش��رایطی که دول��ت آمریکا از تحریم به 
عنوان ابزاری علیه دیگر کش��ورها استفاده می کند به یک 

اولویت میان مقامات دو کشور تبدیل شده است.
به نوش��ته روزنامه الکترونیکی »رای الیوم«، ایران و ترکیه 
برای رسیدن حجم همکاری اقتصادی به ارزش 50 میلیارد 
دالر در سال تالش می کنند. حجم همکاری دو کشور فراتر 
از 21 میلیارد دالر است و این سطح باالی همکاری تجاری 
و اقتصادی ثمره تالش های مس��تمر مقامات دو کش��ور از 
طری��ق کنفرانس های اقتصادی و س��فرها و نشس��ت های 
دوجانبه اس��ت. مقامات دو کش��ور در عرصه ه��ای انرژی، 
سرمایه گذاری، گردشگری تفاهمنامه هایی را امضا کرده اند. 
همکاری دو کش��ور، ب��ه عرصه های امنیت��ی و نظامی هم 
کشیده شده است و دو کشور برای تقویت همکاری نظامی 
به هماهنگی هایی رسیده اند و در سال 2017 فرمانده ستاد 
نیروهای مسلح ایران با راهبران ترکیه از جمله رجب طیب 

اردوغان دیدار کرده است.  ایرنا 

  نگاه تحلیلگران عرب زبان به آینده روابط ترکیه با ایران

تهران، آنکارا و عرصه پهناور همکاری


