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تارنمای اروپایی نیویوروپ نوشت :اتحادیه اروپا با به روزرسانی «قانون انسداد» و «مجوز وام خارجی» ،سرمایه گذاری شرکت هایش را در ایران حفظ می کند .به گزارش ایرنا ،در این گزارش آمده
است :اتحادیه اروپا به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا درباره خروج یکجانبه از توافق هسته ای در ماه گذشته ،گام هایی را برای حفاظت از فعالیت شرکت هایش در ایران
برداشته است .کمیسیون اروپا نیز اعالم کرده نسخه به روز شده قانون انسداد و مجوز وام خارجی بانک سرمایه گذاری اروپا ( )EIBرا به تصویب رسانده است .کمیسیون اروپا در یک بیانیه
مطبوعاتی اعالم کرد :هدف از این اقدامات کمک به حفظ منافع شرکت های اتحادیه اروپا است و پایبندی این اتحادیه را به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را نشان می دهد.
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«ابتکار» پیامدهای آتشسوزی در صندوقهای رای انتخابات پارلمانی را بررسی میکند

عراق در یک قدمی بحرانی تازه
.
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انتخابات پارلمانی عراق همانطور که نتایجش غیر منتظره
بود ،روند بازشماری آرا و بررسی تخلفات آن از نتایجش نیز
غیرمنتظرهتر رقم خورد .دو روز قبل و در حالی که قرار بود
طبق نظر کمیسیون مستقل انتخابات عراق آرا بازشماری
شود ،منطقه الرصافه در شرق بغداد شاهد آتشسوزی
مهیبی در انبار نگهداری دستگاه های شمارش آرای
انتخابات پارلمانی و اوراق آن بود.
در همین راستا ،حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با دستور به
مراکز فرماندهای عملیات در استانهای مختلف عراق ،ضرورت
اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر در مورد محل نگهداری مخازن
صندوقهای رای را صادر و تاکید کرد که به تعقیب و پیگرد
گروهکهای تروریستی که در تالش برای به بازی گرفتن امنیت و
انتخابات عراق هستند ،خواهد پرداخت .او گفت به افراد متخصص
در اداره جنایی و اداره دفاع مدنی دستور داده تا موقعیت حادثه را
شناسایی و گزارشی مفصل از این حادثه و خسارتهای به بار آمده
به طور نهایی ارائه دهند .نخست وزیر عراق همچنین با بیان اینکه
تا زمان روشن شدن ابهامات موجود ،تحقیقات ادامه خواهد داشت،
تصریح کرد :آتش زدن مخزنهای رای و همزمان شدن آن با روزی
که داعش شهر موصل را اشغال کرد به منزله طرحی برای هدف
گرفتن کشور و شیوه دموکراتیک آن است ،اما ما با مشت آهنین
با کسانی که به دنبال ناامنی کشور و شهروندان هستند برخورد
میکنیم و تدابیر تضمین کننده را لحاظ خواهیم کرد.
هشدار مقتدی صدر در خصوص بروز جنگ داخلی
از سوی دیگر ،مقتدی صدر که ائتالفش موسوم به سائرون در
این انتخابات پیروز شده و شگفتی رقم زده است ،همزمان در گیر و
دار مذاکرات برای تشکیل کابینه آینده عراق در خصوص وضعیت
کشور ابراز نگرانی و نسبت به آغاز جنگ داخلی هشدار داد .مقتدی
صدر که گفته میشود با عمار حکیم و ایاد عالوی رایزنیهایی
را برای تشکیل دولت انجام داده است ،با بیان اینکه در شرایط
فعلی حفظ وحدت ضروری است و باید دست از دعوا بر سر قدرت
برداشت ،معتقد است آتشسوزی صندوقهای رای در نتیجه یک
طرح قبلی بود که با کوتاهی سازمانهای امنیتی ،احتمال یک
توطئه طراحی شده توسط آنها وجود دارد .در همین راستا و

بنا بر گزارش سومریه نیوز ،ضیاء االسدی ،رئیس هیات سیاسی
جریان صدر گفته که آتشسوزی در مخازن صندوقهای رای
توانمندیهای عراق را به بازی گرفت و نقضهایی در انتخابات رخ
داد اما این مساله در آن حد نیست که انتخابات مجددا برگزار شود.
ن صندوقهای
االسدی همچنین گفت آتش زدن عمدی مخاز 
رای با هدف لغو نتایج یا نابودی برگههای خالی است که در قالب
نتایج انتخابات شمارش شده و قبال کمیسیون انتخابات که از سوی
پارلمان برکنار شد نسبت به وجود هزاران مورد آنها هشدار داده
بود.
عالوی به دنبال برگزاری همهپرسی
ایاد عالوی رئیس ائتالف الوطنیه عراق نیز با انتشار بیانیهای
اعالم کرد اقدامات خطرناک فراتر از حد خود شده و حتی به
پرونده انتخابات نیز رسیده و این امر موجب پیچیده و تضعیف روند
سیاسی شده است .وی افزود ،باید ساختاری ایجاد شود تا اعتماد
ملت به روند سیاسی و انتخاباتی از طریق مشارکت دادن آنها در
اتخاذ تصمیمات بازگردد .وی همچنین با درخواست برای تشکیل

دولت موقت ،تاکید کرد درباره معتبر ماندن انتخابات پارلمانی یا
برگزاری یک انتخابات جدید در شرایط عادی با نظارت سازمان
ملل و با مدیریت دستگاه قضایی عراق و قبول نتایج آن هرچه که
باشد ،همهپرسی مردمی برگزار شود.
آتشسوزی بر نتایج انتخابات اثری نخواهد داشت!
این گفتهها در حالی مطرح میشود که تعدادی از منابع امنیتی
و شاهدان آتشسوزی به یکی از رسانههای عربی گفتهاند ،ابتدا
آتش یکی از مخزنها را که حاوی سیستمهای الکترونیکی مربوط
به تایید اثر انگشت ،دوربینها ،تجهیزات شمارش آرا و کارتهای
الکترونیکی و صندوقهای رای بود ،را دربرگرفت و پس از آن تعداد
زیادی از صندوقهای رای دچار حریق شد به عالوه اینکه تعداد
دیگری نیز به دلیل آب و عملیات اطفای حریق از بین رفتند.
این در حالی است که در تازهترین اظهارنظرها ،رئیس شورای
کمیسیون انتخابات عراق اعالم کرده است که آتشسوزی تاثیری
بر نتایج انتخابات ندارد چراکه پروندههای مربوط به نتایج انتخابات
در نزد ما هست و ما نسخههای ذخیره را در دفتر ملی و دفتر

«دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نقش آن
در بحران سیستمیک «2008ایجاد بحران پول و بدهیها»
انتخابات بغداد به اضافه برگههای رای در صندوقها داریم.
اقدامی برای بازگشت به انتخابات مجدد
در همین رابطه و به منظور
بررسی علت و پیامدهای این
حادثه ،دکتر اردشیر پشنگ،
پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه
در گفت و گویی با «ابتکار» ،با
بیان اینکه آتشسوزی در مرکز
اصلی صندوقهای رای اقدامی
قابل تامل بود ،اظهار داشت:
به باور من این اقدامی کامال برنامهریزی شده توسط بخشی از
هیات حاکمه عراق برای تاثیرگذاری در فضای سیاسی این
کشور بود .بودن این آرا در منطقه حفاظت مخصوص و اینکه هر
کسی امکان دسترسی به این مکان را ندارد ،نشان میدهد که
بخشی از هیات حاکمه عراق به دنبال این هستند که با توجه
به نتایج شگفتانگیز رقم خورده در انتخابات پارلمانی ،فضای
سیاسی کشور را به سمت بیثباتی و بحران هدایت کند تا شاید
یکی از خروجیهای چنین وضعیتی برگزاری مجدد انتخابات
باشد .البته این مسائله قاعدتا با موافقت ائتالفهای پیروز انتخابات،
مانند سائرون ،اهل تسنن ،ائتالف تحت رهبری عمار حکیم و
ائتالف اکثریت کردی به رهبری مسعود بارزانی همراه نخواهد شد.
امکان بازگشت بیثباتی و ناآرامی به عراق
وی در ادامه توضیح داد :حتی اگر این اتفاق هم رخ نمیداد،
به باور من و با توجه به تجربیاتی که در سپهر سیاسی عراق
شاهد بودیم ،امکان تشکیل دولت جدید در زمانی کوتاه ،نسبتاً
بعید است .زیرا چنین تجربهای در سال  2010نیز تکرار شده و
پیشبینی میشد که یک ائتالف شکننده از طیفهای مختلف
مدعی ایجاد شود و به تبع آن به مدت چند هفته یا چند ماه
درگیری و اختالفات ادامه پیدا کند .در سال  2010عراق به مدت
 9ماه در یک بنبست سیاسی قرار گرفت و حال با این اتفاق به
اعتقاد من فضای سیاسی این کشور بسیار شکنندهتر و ملتهبتر
از گذشته خواهد شد.
در همین راستا است که در شرایط فعلی ،رهبران ائتالفهای
مختلف و چهرههای سیاسی شاخص عراق میتوانند تا حدی مانع
از شعلهورتر شدن اختالفات شوند ،اما همانطور که اشاره کردم ،اگر
بخشی از هیات حاکمه در عراق که مخالف وضعیت موجود و نتایج
انتخابات هستند ،مانع از چنین مسالهای شوند ،امکان بیثباتی،
ناآرامی و بحران سیاسی در عراق بسیار زیاد خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه:

مزایای زیادی در تصویب الیحه  CFTبرای ایران وجود دارد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته در نشست
خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به نشست دونالد ترامپ رئیس
ایاالت متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کرهشمالی که امروز در سنگاپور
صورت میگیرد ،نصبت به پیشینه و سابقه آمریکاییها در کارشکنی و خروج
از تعهدات دوجانبه چندجانبه بینالمللی به دولت کره شمالی توصیه کرد :با
هوشیاری کامل در مذاکرات با آمریکا ورود کند .قاسمی خاطرنشان کرد :با
توجه به پیشینه و تاریخ رفتار و روابطی که از آمریکا میشناسیم به ویژه
از شخص آقای ترامپ که در مدت ریاستجمهوریاش اقداماتی مبتنی بر
کارشکنی ،خروج از توافقها و قراردادها و تخطی از تعهدات انجام داده است
به ویژه در رابطه با برجام ،نگاه خوشبینانهای به این مساله نداریم و معتقدیم
دولت کره باید با هوشیاری کامل در این خصوص برخورد کند چرا که ماهیت
حاکمیت آمریکا ماهیتی نیست که بتوان خوشبینانه درباره آن قضاوت کرد.
نیازی به شعبدهبازی نتانیاهو نداریم
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در مورد ویدئوی اخیری که از سوی نتانیاهو
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ارتباط با کم آبی در ایران و تالش این رژیم جهت
کمک به ملت ایران در راستای مبارزه با این موضوع منتشر کرده است و همچنین
ادعاهایی که او علیه دولت ایران مطرح کرده ،گفت :این بار اول نیست که آقای نتانیاهو
چنین کارهایی را انجام میدهد .او از این کارها زیاد انجام میدهد و بار اول نیست که از
این حرفهای بیربط میزند .قطعا مردم ایران با توانمندیها و وجود قشر فرهیختهای
که در کشور دارد توانایی حل و فصل مسائل خود را دارد و نیازی به این شعبدهبازیها
ندارد.
ارزیابی ایران از نشست گروه 7
قاسمی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با ارزیابی ایران از نشست اخیر
گروه هفت و اختالفاتی که بین آمریکا و شش کشور دیگر این گروه صنعتی به وجود
آمد تصریح کرد :من به عنوان یک دیپلمات باید خوشبین باشم و خوشبین هستم
که بتوانیم نهایتا در جهان امروز بدون آمریکا همکاریهای برجامی خود را ادامه دهیم

البته انتظارات ما از طرفهای مقابل برای اجرای تعهداتشان سنگین است و آنها باید
بتوانند رضایت ایران را جلب کنند .آنچه که در گروه هفت شاهد آن بودیم نشان از وقوع
تحوالت جدید در عرصه بینالملل است و اینکه کشورهای مستقل جهان تحمل قلدری
و خودبزرگبینی یک کشور را ندارند و به راحتی حاضر نیستند که دیکتههای دیگران
را با چشمان بسته بپذیرند .من فکر میکنم این اتفاقات یک نکته خاص و مشخص
در تاریخ معاصر بود و این صفبندیها و اختالفات ناشی از دگرگونیها و تحوالت در
جهان در حال گذر است.
دالیل به تعویق افتادن عضویت دائم ایران در شانگهای
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون
عضویت کامل ایران در اجالس شانگهای به طول کشیده و ایران نتوانسته از عضو ناظر
به عضو کامل تبدیل شود ،اظهار کرد :پروسه پیوستن به اجالس شانگهای به عنوان
یک عضو کامل یک پروسه پیچیده و طوالنی است .ما اکنون عضو ناظر هستیم و برای
اینکه به عضویت آن در آییم باید پیش درآمدها و مقدماتی انجام شود ،در ایران نیز
باید یکسری اقداماتی انجام شود از جمله اینکه تا آنجا که میدانم حدود  ۳۰الی ۳۱
موافقتنامه وجود دارد که کشور متقاضی که میخواهد عضو شانگهای شود باید آنها را
قبول کند ،اینها موافقتنامه هستند و طی کردن پروسههای الزم در مورد آنها طوالنی
است چرا که موافقتنامه باید در پارلمان و مجلس نیز تصویب شود و سپس مورد تایید
شورای نگهبان قرار بگیرد.
اروپا می خواهد در برجام بماند
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه روند مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا را
در ارتباط با برجام چگونه ارزیابی میکنید و آیا اقدامات اروپا برای حفظ برجام محدود
به برگزاری نشستهای کارشناسی با ایران بوده؟ تصریح کرد :ما این احساس را داریم
که اروپا شدیدا از وضعیتی که بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده ناراحت است و
عالقهمند به این وضعیت نبوده و نیست .آنها از خود اراده راسخی نشان میدهند که
قصد دارند در برجام بمانند ،این توافق حفظ شود و اصرار نیز دارند که ایران هم در
برجام باقی بماند .آنها باید در جریان این مذاکرات رضایتمندی ایران را فراهم کنند

یادداشت

و تضمینهای الزم را برای جبران آثار منفی خروج آمریکا از برجام را به ایران بدهند.
مزایای ایران در تصویب CFT
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته با
تصمیم نمایندگان مجلس تصمیم گرفته شد که الیحه  CFTبه مدت دو ماه مسکوت
بماند اعالم کرد :در خصوص این الیحه حدود دو سال کار کارشناسی در ارگانهای
ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ،شورای امنیت ملی ،وزارت اطالعات و دستگاههای
اقتصادی مربوطه انجام شده بود ،تدابیر و تفاهمات الزم در ارتباط با آن انجام شده بود
وی گفت :امیدواریم در دو ماه آینده شرایط به گونهای باشد که این الیحه بتواند به
تصویب برسد ،مزایای بسیاری برای ایران در تصویب این الیحه وجود دارد که گواه آن
کار کارشناسی جدی است که در دستگاههای مختلف از نگاههای مختلف در مورد آن
انجام شده است.

قطر یک سال پس از تحریمها

باالخره زمان دیدار ترامپ و اون فرا رسید

چرا اتحاد کشورهای عربی علیه قطر موفق نبود

آغاز عصر جدید در نظام بینالملل

سال گذشته در چنین روزی چهار کشور عربستان ،امارات ،بحرین
و مصر به بهانه آنچه دخالت قطر در حمایت از تروریسم مینامیدند،
این کشور را تحت شدیدترین محاصره اقتصادی و سیاسی قرار
داده و تمامی روابط خود را با دوحه قطع کردند .پس از این ماجرا
و چالشهایی که به تبع آن ایجاد شده ،میانجیگری بسیاری از
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به خصوص اتحادیه اروپا بینتیجه
مانده و در نهایت با گذاشتن شروطی از سوی عربستان که یکی از
آنها الزام برای قطع روابط قطر با ایران بود ،این بحران به یک سالگی
خود رسید.
در همین راستا و در پی ایجاد شکاف بیسابقه میان کشورهای عربی ،شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بازوی اجرایی منطقهای
اعراب نیز با خطر فروپاشی روبهرو شد .از سوی دیگر با پیش آمدن مداخله سعودیها در استعفای جنجالی رفیق الحریری نخست وزیر
لبنان و با اضافه شدن بحرانی دیگر در روابط سیاسی کشورهای عرب خاورمیانه ،بحران قطر به میزان زیادی تحت شعاع این قضیه قرار
گرفت و تقریباً به دست فراموشی سپرده شده است ،اما همچنان با گذشت یک سال تبعات آن ادامه دارد .در همین رابطه هفته نامه
فرانسوي لوپوئن طی تحلیلی آورده است :آنچه مسلم است ،اختالف ميان کشورهاي حوزه خليج فارس سرانجام به تضعيف شوراي
همکاري خليج فارس و در نتيجه بي ثباتي در منطقه ،منجر مي شود .اين در حالي است که شوراي همکاري خليج فارس مي تواند به
عنوان يک قدرت مطرح براي برقراي و حفظ ثبات و امنيت در منطقه ،نقش آفريني کند .با وجود اينکه قطر با حفظ ذخاير صندوق
دارايي مستقل خود ( 100ميليارد دالر) و نيز حمايت متحدانش ،ترکيه و ايران ،توانست تا کنون در مقابل تحريم ها ايستادگي کند ،اما
تحريکات سياسي عربستان سعودي و امارات ،از سوي ايالت متحده و اتهامات کذب عليه قطر مشکالتي را براي دوحه ،فراهم کرده است.
به گزارش پارس تودی ،در ادامه این گزارش آمده است :الزم به ذکر است ،مردم قطر ،روحيه سازگاري وانعطاف پذيري خود را همزمان با
استقالل کشور (در سال )1971و به دنبال آن اتهامات دروغين عربستان سعودي و امارات متحده عربي و در نهايت اعمال تحريم ها ،حفظ
کردهاند و رياض نیز تاکنون نتوانسته واقعيت استقالل قطر ،به عنوان مستعمره سابق بريتانيا و آزادي اين کشور از يوغ استعمار را بپذيرد.

همزمان با دیدار تاریخی رئیس ایاالت متحده آمریکا و رهبر کره
شمالی و در جهت پایان تنش هستهای در شبه جزیره کره ،دونالد
ترامپ روز گذشته خوشبینی خود را نسبت به نتیجه این نشست
ابراز کرد .رهبر کره شمالی و رئیس ایاالت متحده آمریکا در حالی
روز یکشنبه وارد سنگاپور شدند که ممکن است این مداکرات رابطه
گ یانگ از زمان جنگ دو کره در سالهای
خصمانه واشنگتن و پیون 
 ۱۹۵۰تا  ۱۹۵۳را پایان دهد و به صلح در شبه جزیره کره بینجامد.
با وجود اختالف نظر درباره آنچه شامل خلع سالح هستهای کره شمالی
میشود ،پیش از دیدار ترامپ و کیم جونگ اون ،مقامات هر دو طرف درباره
مراحل مورد نظر در موضوع هستهای زدایی نشستی دو ساعته برگزار کردند .مایک پومپئو در بیانیهای اعالم کرد که این جلسه بسیار
«دقیق و با تفصیل» درباره روند خلع سالح هستهای برگزار شده است .اما وزیر امور خارجه ایاالت متحده از نتیجه ای این دیدار
اطالعات دقیقی اعالم نکرد .دونالد ترامپ نیز در مهمانی نهار لی هسین لونگ ،نخست وزیر سنگاپور درباره این نشست ابراز خوشبینی
کرد و گفت«:ما فردا جلسهای بسیار جالب داریم و من فکر میکنم که خیلی خوب از آب درآید ».خبرگزاری دولتی کره شمالی پیش
از این درباره این دیدار گفته بود که پیونگ یانگ و واشنگتن برای بازسازی روابط در «دوره ای تازه» ،درباره «دیدگاههای اساسی و
پایهای» خود تبادل نظر می کنند .خبرگزاری مرکزی کره شمالی افزود« :در این نشست ،درباره موضوع مهم به وجود آوردن مکانیزم
روند صلح پایدارو خلع سالح هستهای در شبه جزیره کره و موضوعات دیگر بحث خواهد شد».
پیونگ یانگ از زمان مطرح شدن این مذاکرات ،موضوع خلع سالح یک جانبه را رد کرده است .در واقع کره شمالی خواستار برداشته
شدن «چتر هستهای» حمایتی آمریکا از سر کره جنوبی است .مایک پومپئو در حساب توئیتری خود نوشت ه است که واشنگتن به
«خلع سالح کامل ،بی قید و شرط و غیر قابل بازگشت شبه جزیره کره» متعهد است .به گزارش یورو نیوزف بسیاری از کارشناسان
مسائل کره شمالی ،یکی از غیر قابل پیشبینی ترین کشورهای دنیا میگویند که رها کردن کامل سالح هستهای از سوی رهبر کره
شمالی را بعید میدانند .از دیدگاه آنان کیم جونگ اون قصد دارد تا با این اقدامات از فشار تحریمهای ایاالت متحده بکاهد.

.

دکترابراهیمعماد

*

تا زمانی که پدر خواندهای به نام «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» در عرصه اقتصادی
کشورها (اعم از پیشرفته ،نوظهور اقتصادی و در حال توسعه) حکمرانی کرده و میکند،
حرف از توسعه فعالیتهای اقتصادی واقعی در سطح کشورها و دیپلماسی اقتصادی در
سطح بینالمللی ،بسان حرکت در کویر برای دستیابی به آب ،سرابی بیش نبوده و نخواهد
بود.
بحران سال  2008در سطح بینالمللی یک بحران اقتصادی پولی و مالی نبود بلکه یک
بحران سیستمیک (سیستم ایجاد پول و بدهیها) دیکته شده از ناحیه «دیپلماسی سیاسی
اقتصادی» یک طرفه از باال به پایین در سطح بین المللی ،مخصوصا اهمال فوقالعاده زیاد
در نظارت بر سیستم ایجاد پول و بدهیها (نه سیستم انتشار پول کاغدی از ناحیه بانک
مرکزی) و توزیع آن در کشورهای در حال توسعه مخصوصا پروژههای دولتی آنها ،از ناحیه
نهادهای داخلی و بینالمللی ایجاد کننده پول مجازی بوده است .در همین راستا ،میتوان
مشکالت اساسی زیر را که برای ملتها در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته در
سطح بینالمللی ایجاد کرده و موجبات زیر سوال رفتن حاکمیت حقوقی ملی بعضی از
کشورهای در حال توسعه را فراهم آوره ،نتیجه حکمرانی «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»
به حساب آورد.
بدهیهای میلیاردی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته -2 .فساد
گسترده در نهادهای مربوطه بهخصوص نهادهای صادر کننده مجوزهای سیاسی اداری.
 -3عدم استفاده از منابع پولی و مالی تخصیصی برای پروژههایی که برای آنها این منابع
دریافت شده بوده و تزریق آنها به بخشهای خدماتی یا استفاده برای تامین هزینههای
جاری دولتها -4 .صدور ضمانتنامههای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب
اوراق با نامهای مختلف (بانک مرکزی کشورها) ،گارانتیها (برای پروژههای یادشده دولتی
و دادن اجازه استفاده از آن ضمانتنامهها برای ایجاد پول بیشتر برای پروژههای کشورها
توسط نهادهای بینالمللی ایجادکننده پول مجازی ،در کادر سیستم «رول پروگرام» دالری
ایجاد شده بعد از جنگ دوم جهانی که موجبات ایجاد نهادهای ویژهخوار را در کشورها اعم
از در حال توسعه و پیشرفته و استفاده از سودهای دریافتی از این سیستم «رول پروگرام»
برای فعالیتهای خاص بعضا غیر قانونی در مناطق مختلف در سطح بینالمللی را فراهم
کرده است -5 .افزایش بدهیهای کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته و گسترش
فقر در جوامع در قبال مداخله مستقیم دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»
در ارتباط با تمدیدهای مکرر ضمانتنامههای یاد شده فوق -6 .کاهش مستمر ارزش پول
رایج کشورها -7 .ایجاد رکود اقتصادی و توسعه بیکاری در کشورها اعم از درحال توسعه
و پیشرفته و ایجاد تنشهای نظامی سیاسی اقتصادی در منطقههای مختلف و شروع
جنگهای جدید منطقهای .از طرف دیگر این عوامل باعث شده تا درآمدهای میلیاردی
برای نهادهای بینالمللی ایجاد کننده «سیستم پول مجازی» ،توسعه قارچگونه مناطق آزاد
با ظاهر اقتصادی از سال  2000در سطح بینالمللی که با ارائه تسهیالت حتی بخششهای
مالیاتی بعضا صددرصدی به عبارت دیگر کمک به فرار از پرداخت مالیات در کشورهای
ذیربط برای نهادهای یادشده فوق توسط دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»
کشورها و نهادهای ویژهخوار آنها در سطح بینالمللی ،اعمال قدرت و ارائه تعریف جدید
از منافع ملی فراسوی مرزهای جغرافیایی خود از طریق استفاده از ضمانتنامههای دولتی
و بانکی مرکزی که در اختیار دارند ،به عنوان ابزاری بر علیه کشورهای صادر کننده آن
ضمانتنامهها ،برای ادامه حیات سیاسی اقتصادی «سیستم ایجاد پول و بدهیها» از طریق
دستاندکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژهخوار آنها ایجاد شود.
با توجه به موارد فوق که صرفا به عنوان نمونه مطرح شد ،سواالتی از این قبیل مطرح
میشود .نخست اینکه ،آیا مسئوالن وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورها
اعم از در حال توسعه و پیشرفته را که با صدور ضمانتنامههای فوق از طریق دست اندرکاران
«دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژهخوار آنها که بدهیهای میلیاردی برای
کشورهای خود و در آمدهای میلیاردی برای نهادهای ایجاد کننده بینالمللی «سیستم
ایجاد پول و بدهیها» از طریق صدور مجوزهای مربوطه مناطق آزاد با ظاهر اقتصادی با
اطالع از عدم نظارت دقیق نهادهای ایجادکننده پول در سطح بینالمللی بر نحوه مصرف آن
پولهای مجازی در قالب فاینانس نسل یک و دو ،مخصوصا برای پروژه های دولتی ،فراهم
کردهاند ،نمیتوان در قبال تضییع حقوق ملتها ،سوق آنها به سوی فقر و ایجاد شرایط
بحران و رکود اقتصادی مسئول و بانی شرایط فعلی در سطح بینالمللی و به عبارت دیگر
حکمرانی دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژهخوار آنها دانست؟
دوم اینکه ،آیا زمان آن نرسیده که با باز تعریف کلمه دیپلماسی ،رهایی آن از انحصار
قوه مجریه و صرفا وزارت امورخارجهای آن ،از ارائه نظرات مبتنی بر «دیپلماسی سیاسی
اقتصادی» احتراز کرده ،و بهجای بازنشر نظرات دست اندرکاران آنها و برخی از نهادهای
ویژه خوار در فصای مجازی و ورود به مباحث تقابلزای سیاست زد« درون سیستمی اعم
از سکوالریستی یا دینی ،با استفاده بهینه از این تکنولوژیهای ارتباطی و مطالعاتی نوین در
قالب «تبادل نظر» مبتنی بر رعایت حقوق اقتصادی اساسی و معاهداتی اشخاص ،اعم از
حقیقی و حقوقی ،به ارائه راه حلهای اقتصادی برای افزایش آگاهیهای عمومی در جوامع،
مخصوصا فعالین واقعی اقتصادی کشورها پرداخته شود؟
در پاسخ به این پرسشها میتوان گفت در چنین شرایطی راه حل عدم استفاده
از سیستم ایجاد پول و بدهیها یا به عبارت دیگر عدم استفاده از «دیپلماسی سیاسی
اقتصادی» و گذر به «دیپلماسی اقتصادی» با ارائه برنامه جامع صرفا اقتصادی تحت عنوان
»برنامه مگا اکونومی از طریق دیپلماسی اقتصادی است که بدهی برای کشورها ایجاد
نکنند.
*متخصص حقوق اقتصاد بینالملل و توسعه

اخبار
مقایسه نشست سران شانگهای و گروه  7توسط ظریف
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان ،روز گذشته در مقایسه اجالس اخیر
شانگهای و نشست سران گروه جی هفت در کانادا ،طی پیامی توئیتری نوشت :در
حالی که کشورهای عضو گروه هفت (جی  )7در کبک مشغول درگیری بین خودشان
بودند و به صورت غیرموفقیتآمیزی در تالش بودند که با باج دادن به رییسجمهوری
معتاد به نقض توافقات ،رضایت او را جلب کنند سران سازمان همکاری شانگهای در
چینگ دائو به صورت کامال متفاوت ظاهر شدند :همکاری مبتنی بر احترام میان
ملتهایی که به چندجانبهگرایی متعهد هستند.

هند و ازبکستان از طریق چابهار تجارت می کنند
هند و ازبکستان برای گسترش تجارت دوجانبه از طریق بندر چابهار واقع در
جنوب ایران اعالم آمادگی کردند.
به گزارش ایرنا ،روزنامه هندو روز گذشته به نقل از ویجی گوخال معاون وزیر خارجه
هند نوشت در مذاکرات ناندرا مودی نخست وزیر هند و شوکت میرضیایف رئیس
جمهوری ازبکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در چین ،رهبران دو
کشور ابراز امیدواری کردند تا تجارت دوجانبه خود را از مسیر بندر چابهار ایران و با
ایجاد پارک های صنعتی و سرمایه گذاری در ازبکستان افزایش دهند.

