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ایرانوجهان
اخبار
مراسم تودیع و معارفه مدیران
جدید وزارت خارجه برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید وزارت
امور خارجه با حضور محمدجواد ظریف،
مدیران و کارکنان این وزارتخانه برگزار شد.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهای ،در
این مراسم حسین پناهی آذر ،معاون جدید
ادارای و مالی ،حسین جابری انصاری معاون
جدید کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور،
سیدعباس موسوی سخنگو و رئیس جدید مرکز
دیپلماسی عمومی و رسانهای و علی اصغر
خاجی دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه
سیاسی معرفی شدند.
همچنین از تالشها و خدمات آقایان بهرام
قاسمی ،سخنگو و رئیس سابق مرکز دیپلماسی
عمومی و رسانهای (سفیر جدید جمهوری
اسالمی ایران در فرانسه) ،پناهی آذر ،معاون
سابق کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور،
جابری انصاری ،دستیار سابق وزیر امور خارجه
در امور ویژه سیاسی و صابری معاون سابق
اداری -مالی (سفیر جدید جمهوری اسالمی
ایران در تاجیکستان) تقدیر و تشکر شد.

حمالت مخالفان به طرابلس
 ۱۲۱کشته و  ۵۶۱زخمی
برجا گذاشته است

بنا بر گزارش سازمان جهانی بهداشت
در جریان درگیریهای  ۱۰روز گذشته میان
مخالفان و نیروهای دولتی در لیبی دستکم
 ۱۲۱نفر کشته و  ۵۶۱نفر زخمی شدهاند .این
درگیریها میان نیروهای خلیفه حفتر که
بنغازی را در کنترل دارد با نیروهای دولتی که
در طرابلس پایتخت لیبی مستقر هستند ،رخ
داده است.
به گزارش یورونیوز ،دفتر سازمان جهانی
بهداشت در لیبی با انتشار توئیتی حمالت مکرر
به پرسنل بهداشتی و همچنین آمبوالنسها در
طرابلس را محکوم کرد .نیروهایی که شرق
لیبی را در دست دارند در روزهای گذشته
حمالتی را آغاز کردهاند تا طرابلس ،پایتخت
را در کنترل خود بگیرند .فائز السراج نخست
وزیر لیبی که طرابلس را در کنترل دارد از سوی
جامعه بینالمللی بهعنوان دولت مشروع به
رسمیت شناخته میشود .با این حال او تاکنون
نتوانسته است کنترل کامل لیبی را به دست
گیرد .خلیفه حفتر از نظامیان بلندپایه نزدیک
به معمر قذافی ،رهبر سابق لیبی بود که در
جریان اعتراضات این کشور از قذافی جدا شد
و رهبری بخشی از مخالفان را برعهده گرفت.
او از زمان فروپاشی دولت قذافی تاکنون در
شرق لیبی فعال است و تالش میکند با ساقط
کردن دولت در طرابلس ،کنترل کامل لیبی را
در دست بگیرد.
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«ابتکار» به مناسبت نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی خارجی و رونمایی از سایت دیپلماسی اقتصادی گزارش میدهد

دیپلماسی اقتصادی حلقه گمشده سیاست خارجی

همزمان با این رویداد ،از وبسایت رسمی
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با
حضور ظریف رونمایی شد که به گفته غالمرضا
انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه،
هدف اصلی این سایت تسهیل روابط اقتصادی
خارجی برای تولیدکنندگان و تجار است .به گفته
انصاری این سایت دارای دو بخش است که بخش
نخست آن مربوط به معرفی بازارهای خارجی بوده و
بخش دوم که عمدتا ً به زبان انگلیسی خواهد بود،
فرصتهای اقتصادی داخل کشور را معرفی خواهد
کرد.
یک سال و اندی پس از اصالحات ساختاری
وزارت خارجه
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که در
حدود یک سال و چند ماه از اصالحات ساختاری
در وزارت خارجه میگذرد .در زمستان سال  96و
طی این اصالحات صورت گرفته ،وزارت خارجه
دارای دو معاونت سیاسی و اقتصادی شد که سایر
زیرمجموعههای آن ذیل این دو معاونت معرفی
شدند .در همان زمان و به گفته مقامات دستگاه
دیپلماسی ایران ،هدف از این اصالح ساختاری،
نخست چابکسازی وزارت خارجه و سپس توجه
بیشتر به دیپلماسی اقتصادی عنوان شد؛ امری
که به گفته کارشناسان یکی از حلقههای مفقوده
دیپلماسی ایران به شمار میرود.
هر چند از زمان روی کار آمدن ظریف در دستگاه
دیپلماسی و متعاقب آن گشایشهایی که از طریق
برجام در روابط اقتصادی کشور ایجاد شد ،روندی
مثبت در همراهی فعاالن تجاری در سفرهای وزیر
امور خارجه به نقاط مختلف دنیا را شاهد بودیم و
در این زمینه بسیاری از فعاالن ،این امر را زمینهساز
گسترش روابط اقتصادی اعالم کردند ،اما در خالل
این گام عدهای از مدیران بخش خصوصی معتقد
بودند که تنها بسترسازی برای انجام چنین سفرهایی
کفایت نکرده و نیاز به حمایتهای بیشتر داخلی
برای حضور در بازارهای خارجی احساس میشود.
این امر در مقایسه با حمایتهایی که به عنوان
نمونه دولت ترکیه از فعاالن تجاری کشورش در
خارج از کشور صورت میدهد میتواند جنبههایی از
این کمبودها را بهتر نمایان سازد.
به طور مثال در عراق که یکی از کشورهای نزدیک
به ایران در زمینه همکاریهای سیاسی و اقتصادی
است و تنها کشوری است که به همراه افغانستان
تراز تجاری صادرات کشور به آنها مثبت است ،ایران
تنها یک رایزن اقتصادی دارد .در حالی که ترکیه
فقط در عراق دارای یازده رایزن اقتصادی است که
به طور مستمر از سمت دولت حمایت میشوند.
ترکیه همچنین در عراق قصد دارد با ایجاد چهار
مرکز تحقیقات اقتصادی در شهرهایی مانند بغداد،
بصره ،موصل و اربیل نسبت به مطالعات اقتصادی
و ایجاد فرصت تجاری گوی سبقت را از سایر رقبای
خود برباید.
جایگاه نامشخص دیپلماسی عمومی و دیپلماسی
اقتصادی در سیاست خارجی
به همین منظور است که به گفته ناظران دو حلقه
مفقوده ایران در زمینه سیاست خارجی ،موضوع

محمدرضاستاری

اگر موضوع
اقتصاد را جاده
صافکن نفوذ
سیاسی در خارج
از کشور بدانیم،
موضوع مزیت
نسبی یکی از
اهر مهای قدرت
در عرصه جهانی
برای هر کشوری
خواهد بود

عراقچی در واکنش به اظهارات سفیر فرانسه در آمریکا

عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه در واکنش به
توئیت سفیر فرانسه در آمریکا طی پیامی توئیتری نوشت« :اگر
توئیتهای «ژرار آرو» موضع فرانسه را اعالم میکند ،با نقض فاحش

و بینالمللی بوده است .اینکه هر کدام از کشورهای
همسایه یا غیر آنها به خود اجازه میدهند تا مسائل
با ربط و بیربط را به ایران نسبت دهند ،خود
نشانگر خلل در مزیت نسبی به خصوص در امور
اقتصادی است .هر چند ادعاهای گاه و بیگاه برخی
کشورهای عربی علیه ایران مبنی بر دخالت تهران
در امور کشورهای عربی و به عنوان مثال ربط دادن
موضوع جبهه پولساریو در مراکش به ایران میتواند
از سطوح مختلف سیاسی و نیز واگراییهای موجود
مدنظر قرار بگیرد ،اما این حجم از اظهارات متناقض
علیه ایران آن هم در منطقه خاورمیانه ،قطعا ً یکی
از سطوح تحلیلش به کمبود و یا عدم مزیت نسبی
ایران مربوط میشود.
در همین راستا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی
از مولفههای مهم سیاست خارجی در عرصههای
مختلف مطرح میشود چراکه تنها از یک منظر
دنیای امروز امنیت را به معنای سنتی آن تعریف
نمیکند .اکنون زمانی که از امنیت صحبت به میان

میآید ،یکی از مولفههای اصلی آن موازنه در میزان
روابط تجاری است که با یک مقایسه ساده در کشور
میتوان به کمبودهای آن از نظر صادرات ،واردات،
جذب سرمایه و تکنولوژی واقف شد .از سوی دیگر از
آنجا که دنیای امروز دنیای تخصصی شدن و تقسیم
کار بر مبنای این تخصص است ،هرچند گام نخست
در بهرهگیری بیشتر از مزیت دیپلماسی اقتصادی
میتواند به عنوان نقطه شروع مهم جلوه کند ،اما
از دست رفتن زمان آن هم در شرایطی که ایران
تحت فشارهای فزآینده از سوی آمریکا و نیز کمکاری
و تعلل اروپاییها است ،قطعا ً میتواند در پیمودن
هر چه سریعتر و بهینهتر این مسیر دستاندازهایی
ایجاد کند ،به همین دلیل به گفته تحلیلگران با
توجه به شرایط کنونی ،بازگشت وزارت خارجه به
جایگاه حقوقی و اساسی خود و نیز تخصصی شدن
افرادی که در مسیر دیپلماسی اقتصادی قرار است
راهگشای این مهم باشد از ضرورتهای فوری و
استراتژیک ایران در دوران کنونی محسوب میشود.

در صورت عدم اعالم موضع ،اقدامات مقتضی را انجام خواهیم داد
هدف و موضوع برجام و قعطنامه  2231مواجه هستیم .پاریس اعالم
موضع کند ،در غیر این صورت اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد».
به گزارش ایرنا ،درحالی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکنون 14
بار بر اجرای کامل تعهدات ایران در چارچوب توافقنامه برجام صحه
گذاشته است ،سفیر فرانسه در آمریکا به تازگی مدعی شده است
که دلیلی برای غنیسازی اورانیوم توسط ایران پس از توافق برجام
وجود ندارد .این اظهارات واکنش عباس عراقچی معاون وزیر امور
خارجه کشورمان را در پی داشت .ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا
در حساب توئیتری خود نوشت :اینکه بگویم ایران پس از انقضای
برجام اجازه دارد اورانیوم غنیسازی کند ،اشتباه است .براساس
انپیتی و پروتکل الحاقی آن ،ایران باید تحت نظارتهای شدید
ثابت کند که فعالیتهای هستهای آن غیرنظامی است .این دیپلمات

فرانسوی اضافه کرد« :همانگونه که در سال  2002گفتیم غنیسازی
اورانیوم بدون برنامه غیرنظامی موثق براساس انپیتی غیرمجاز بود.
ما در سال  2025نیز اگر الزم باشد میتوانیم همانگونه پاسخ دهیم.
تحریمها اعمال شد و باز میتواند اعمال شود .هیچ غروبی بعد از
برجام وجود ندارد ».ارو اظهار کرد :روسیه اورانیوم غنیشده برای
نیروگاه هستهای بوشهر را تامین میکند .لذا هیچ دلیل موجهی برای
غنیسازی گسترده اورانیوم توسط ایران پس از برجام وجود ندارد».
گفتنی است در همین رابطه روز گذشته فیلیپ تیبو سفیر جدید
فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار و حسین سادات میدانی
رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام ضمن غیرقابل پذیرش
دانستن محتوای اظهارات سفیر فرانسه در آمریکا ،خواستار توضیح
دولت فرانسه در این خصوص شد.

ظریف در حاشیه رونمایی از سایت دیپلماسی اقتصادی

اروپاییها بسیار عقب هستند ،نباید تصور کنند که ایران منتظر آنها میماند
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان صبح دیروز در حاشیه رونمایی
از پایگاه اینترنتی دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :ساز و کار متناظر با اینستکس هفته گذشته در ایران راهاندازی شد و
اکنون اروپاییها هیچ بهانهای در اجرای تعهداتشان و شروع به کار ندارند.
وی تصریح کرد :باید تاکید کنم که این اقدام یک اقدام مقدماتی توسط
اروپاییها است و آنها در اردیبهشت ماه سال گذشته بعد از خروج آمریکا از
برجام تعهدات متعددی را طرح کردند .برای شروع به جای این تعهدات ،نیاز
بود که اینستکس راهاندازی شود و اکنون ما معتقدیم که اروپاییها باید تالش
و فعالیت کنند که بتواند تعهدات خود را انجام دهند .آنها بسیار عقب هستند
و نباید اینگونه تصور کنند که ایران منتظر آنها میماند .ما رابطه خوبی با
همسایگانمان داریم .ساز و کارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها راهاندازی
کردهایم و این ساز و کارها در حال عمل هستند و من نمیدانم که اروپاییها
برای یک ساز و کار مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند.
محمدجواد ظریف در ادامه صحبتهای خود با خبرنگاران در پاسخ به
سوالی در ارتباط با اقدامات ایران در مورد تصمیم اخیر آمریکاییها علیه سپاه
و نامهای که او به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت در این چارچوب نوشته
است ،گفت :اولین کاری که ایران در برابر این اقدام غیرقانونی آمریکا انجام

داد ،صدور بیانیه شورای امنیت ملی کشور بود که در آن بیانیه اعالم شد که
ایران در عملی متقابل گروه سنتکام را به عنوان سازمان تروریستی میشناسد
و از دولت آمریکا به عنوان رژیمی حامی تروریسم یاد کرد.
وی با بیان اینکه در همین چارچوب اقداماتی نیز در مجلس در جریان
است و ما با دوستانمان در مجلس در حال مشورت هستیم که ببینیم چه
اقداماتی میتوانیم صورت دهیم خاطرنشان کرد :نمایندگان محترم مجلس
در این زمینه تالشهایی کردند ،طرحهایی را ارائه دادند و ما کماکان با آنها
در تماس هستیم.
وزیر امور خارجه همچنین ادامه داد :در همین راستا نامهای را نیز من به
دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت نوشتم و در آنجا بر غیرقانونی بودن این
اقدام آمریکا و سیاستهای غلط آمریکا در منطقه و تبعات ناشی از آن تاکید
کردم.
وی افزود :در صحنه رسانهای در این زمینه فعالیتهای خوبی صورت
گرفت .در صحنه روابط دو جانبه با سایر کشورها نیز قرار است پیامهایی از
جانب من برای وزرای خارجه همه کشورها ارسال شود .امروز که روز اجرایی
شدن تصمیم آمریکا است این اتفاق رخ میدهد و ما در آن نامه نسبت به این
اقدام و اهمیت موضعگیری کشورها در ارتباط با این موضوع تذکرات الزم را

به سلمان گفتم اگر ما نباشیم ،ایران
 ۲هفتهای عربستان را میگیرد

mrezasattari62@gmail.com

نخستین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال  98روز گذشته با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد .این ستاد که
از جمله با سابقهترین ستادهای اقتصادی کشور است ،در سال  1360و به منظور ایجاد هماهنگی در سیاستهای اقتصادی ایران در خارج از کشور
تشکیل شده و با انجام جلسات مختلف ،هماهنگی دستگاههای داخلی در امور اقتصادی خارجی را دنبال میکند .طی سالهای گذشته و با افزایش
توجه به موضوع دیپلماسی اقتصادی این ستاد سعی کرده نسبت به افزایش تعامالت وزارت خارجه با بخش خصوصی نقش مثبتی را ایفا کند .در
همین راستا و طی گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما از نخستین جلسه این ستاد در سال جدید منتشر کرد ،ارتباط مستمر با نمایندگیهای خارج
از کشور و انعکاس مسائل مطرح شده توسط آنها به سازمانهای مربوطه ،بررسی و هماهنگی برای اجرای توافقات و دستاوردهای بینالمللی منعقد
شده در سفرهای مقامات عالی ،پیگیری مصوبات ستاد از سازمانهای مربوطه ،طرح موضوعات و مسائل مهم مربوط به کمیسیونهای مشترک
اقتصادی ،تعیین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ،بررسی تحوالت مربوط به تحریمهای بینالمللی به صورت ویژه بررسی و تسهیل سفر معاونین
وزرا ،استانداران و مقامات همتراز به خارج از کشور از دیگر فعالیتهای این ستاد است.

دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی است .از
منظر دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از ارکان مهم
سیاست خارجی در طول سالهای گذشته بار این
مسئله به میزان زیادی بر دوش شخص وزیر خارجه
بود .هر چند در اوایل کار از سال  92به این سو
بنابر ارتباطات خارجی و نیز تسلط ظریف به زبان
انگلیسی ،این امر برای دستگاه دیپلماسی ایران
دستاوردهایی را به همراه داشت ،اما به مرور زمان
و رفته رفته بر دوش کشیدن بار سنگین دیپلماسی
عمومی به صورت یک تنه نشان داد که عالوه بر
کاهش برد ،رفته رفته از میزان اثرگذاری آن نیز
کاسته شد.
از سوی دیگر اگر موضوع اقتصاد را جاده
صافکن نفوذ سیاسی در خارج از کشور بدانیم،
موضوع مزیت نسبی یکی از اهرمهای قدرت در
عرصه جهانی برای هر کشوری خواهد بود .امری
که طی سالهای گذشته برای ایران نشان دهنده
کم و کاستیهای مزیت نسبی در عرصه منطقهای

اخبار

دادهایم و عواقب خطرناک اقدام بیسابقه آمریکا را تشریح کردهایم.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان همچنین در ارتباط با موانع موجود برای
ارسال کمکهای بینالمللی به سیل زدگان کشورمان نیز گفت :در این زمینه
در حوزه اطالع رسانی اقدامات وسیعی انجام شده است و همین موضوع
باعث شد که دولت آمریکا در موضع تدافعی قرار گیرد تا حدی که اعالم کرد
ما مانعی برای ارسال کمکها نیستیم در حالیکه این حرف خالف است و ما
اسنادی را جمعآوری کردهایم و به زودی منتشر میکنیم که نشان میدهد
بانکهای اروپایی به دلیل نگرانی از اقدامات آمریکا از پذیرش کمکهای مردم
ایران در خارج از کشور و مردم سایر کشورها که مایل به کمک رسانی هستند،
پرهیزمیکنند.
ظریف با تاکید بر اینکه کمکرسانی بینالمللی به معنای نیاز نیست بلکه به
معنای همدردی و همبستگی جهانی است که در میان مردم وجود دارد ،ادامه
داد :این همبستگی جهانی به دلیل اقدامات تخریبی آمریکا مورد مزاحمت قرار
گرفته است .آمریکاییها البته ناگزیر شدهاند که کاری که میکنند را تکذیب
کنند ولی ما اسنادی را جمعآوری کردهایم که ثابت میکند که آمریکاییها در
این اقدام که میتوان به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف کرد ،مشارکت
فعال دارند.

دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا
در یک جمع خصوصی سعودیها را کودن
خوانده و ادعا کرده به پادشاه سعودی گفته
اگر حمایتهای نظامی آمریکا نباشد ،ایران ۲
هفتهای عربستان سعودی را فتح میکند.
به گزارش فارس ،بر اساس کتاب تازهمنتشر
شده «قلهای که به جان دادن میارزد؛ نبرد
کنگره و آینده آمریکای ترامپ» نوشته «آنا
پالمر» و «جیک شرمن» از روزنامهنگاران
نشریه «پالیتیکو» ،ترامپ در سپتامبر سال
گذشته میالدی در جریان یک جلسه خصوصی
با حامیان ملی حزب جمهوریخواه ،دیدارش
با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی را
خوب توصیف و ادعا کرده که در این دیدار
به پادشاه سعودی گفته است :پادشاه ،اگر
ما بریم ،اگر ارتش ما برود ،ایران دو هفتهای
کشور شما را میگیرد .شما فقط  ۲تریلیون
دالر اینجا سرمایهگذاری کردهاید .اما همه شما
هواپیمای شخصی بوئینگ  ۷۴۷دارید .ترامپ
گفته است :گفتم پادشاه ،شما  ۲تریلیون دالر
در بانک دارید ،اما ما برای محافظت از شما
 ۴میلیارد دالر میخواهیم ،وگرنه از عربستان
خارج میشویم .وی سپس ظاهرا در اشاره به
سعودیها ،آنها را کودن توصیف کرده است.
ترامپ البته به تعریف و تمجید از سفرش به
عربستان پرداخته و آن را به مراتب بهتر از سفر
به چین توصیف کرده است .وی در توصیف
وضعیت استقبال سعودیها از او گفته است:
فرود که آمدیم ،به من گفتند که پادشاه روی
باند منتظر است .گفتم خوب است ،برای
باراک اوباما او در کاخ زیر کولر منتظر بود،
اما برای من روی باند ،آن هم در هوای ۴۶
درجه سانتیگراد! ترامپ در ادامه گفته است:
از هواپیما پیاده شدم و با او دست دادم ،اما
سر خم نکردم و مالنیا هم دستش را به سوی
پادشاه دراز کرد .یادتان باشد ،به ما گفته شده
بود که او دست نمیدهد .اما او دست مالنیا را
گرفت و بوسید .سه بوسه .و من پیش رفتم و
گفتم ،هی ،پادشاه ،کافیست ،بس است.

اطالعاتی تایید نشده از محل
اختفای ابوبکر بغدادی

یک مسئول عراقی از محل اختفای ابوبکر
بغدادی سرکرده داعش بعد از گریختنش از
خاک سوریه در پی شکست این گروه در شرق
فرات خبر داد.
به گزارش ایسنا ،عید عماش الکربولی،
عضو شورای استانداری االنبار به خبرگزاری
اسپوتنیک گفت :براساس دادههای سازمان
اطالعات عراق ،ابوبکر بغدادی در صحرای
االنبار در غرب کشور مخفی شده است .وی
تصریح کرد :این اطالعات شاید دقیق باشند
و شاید هم نه اما زمانی که بغدادی در خاک
سوریه محاصره میشود به مکانی امن برای
خودش و نیروهایش میگریزد که صحرای
االنبار نزدیکترین گزینه برای او به دلیل
همجواریاش با مرزهای سوریه است.

