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وطن امروز

شماره 5 2556

گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر جواد منصوری ،سفیر پیشین ایران در چین درباره عدم استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی همسایگان

دولت به آسیا بیاعتناست

گروه سیاس�ی :چند ماه اس�ت که ایران در  2کشور
بزرگ و راهبردی چین و هند س�فیر ن�دارد .درباره
چرایی این موض�وع ،ظرفیته�ای اقتصادی چین
برای باالبردن تراز تجاری  2کش�ور ،نقش س�اختار
جدید وزارت امور خارجه برای پیگیری دیپلماس�ی
اقتص�ادی و همچنین جایگاه چین در راهبرد «نگاه
به شرق» جمهوری اسالمی با دکتر جواد منصوری،
س�فیر اسبق ایران در پکن گفتوگو کردهایم که در
ادامهمیخوانید.
***
چند ماه است ایران در  2کشور چین و هند سفیر
ندارد؛ علت این موضوع را چه میدانید؟

بهرغم گذشت  4دهه از انقالب اسالمی ،متاسفانه
وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته یک سیستم دقیق
برای جابهجایی سفرا تهیه و تنظیم کند .علتش هم
این اس��ت که تنها وزارت امور خارج��ه در این باره
تصمیمگیرنده نیس��ت و دس��تگاههای دیگری هم
در این زمینه نقش دارند ،لذا انتخاب و اعزام س��فیر
معموال با یک فرآیند خیلی طوالنی
انجام میشود .علت اینکه در
حال حاضر در کش��ورهایی
چون هند و چین س��فیر
نداریم همین موضوع است.
در گذشته هم موارد زیادی
ب��وده که ب��رای یک مدت
طوالنی ،سفارت ما در یک
کشور سفیر نداشته است.

در همی��ن کش��ور چین در مقطعی م��ا  16ماه
سفیر نداش��تیم .علت این اس��ت که حکم سفارت
برای یک ش��خص را عالوه ب��ر وزارت امور خارجه،
ریاستجمهوری ،وزارت اطالعات و ...هم باید بررسی
و در آن تامل کنند .نکته دیگر این است که به دلیل
اهمیت این دو نمایندگی ،براحتی نمیتوان برای آن
سفیر انتخاب کرد.

اینکه در گذش�ته هم در برخی کش�ورها س�فیر
نداشتیم ش�اید توجیهپذیر باش�د اما عمده انتقاد
کارشناس�ان و برخ�ی نماین�دگان این اس�ت که با
توجه به ش�رایط جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
که توس�ط مسؤوالن دولتی ما هم به آن اشاره شده،
نداش�تن س�فیر در این دو کش�ور راهب�ردی قابل
قبول نیس�ت .از طرف دیگر تاری�خ پایان ماموریت
سفرا مش�خص است و دولت میتوانست با توجه به
تهدیدات اخیر آمریکا چارهاندیشی کند .در این باره
چه نظری دارید؟

متاسفانه وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته است
سیس��تمی را طراحی کند که این کار براحتی در
زمان مناسب خودش انجام شود.
عمده مراودات ایران و چین در حوزه نفتی
است .با توجه به سابقه فعالیتتان در این
کش�ور ،بفرمایید غیر از این حوزه ،ما در
چه بخشهای دیگری میتوانیم تعامالت
اقتصادیمان با چین را گسترش دهیم.

در بسیاری از بخشها زمینه همکاری
گس��ترده ایران و چین وجود دارد اما این

مشروط به این است که دولت به طور جدی به دنبال
این هدف باش��د و قضیه را پیگی��ری کند .اگر این
پیگیری نباش��د ،طبعا کار هم پیش نخواهد رفت و
بسترهای تعامل  2کشور شکوفا نخواهد شد .چنانچه
دولت پیگیر این هدف نباشد ،جنس تعامالت فقط
به نفت محدود خواهد ش��د و میدانید که تعامالت
نفتی ایران و چین هم صرفا به خاطر این اس��ت که
آنها به نفت ما نیاز دارند و میخرند و ما در این باره
کار ویژهای نکردهایم.

به دنبال تضاد ایجاد شده اخیر میان آمریکا و چین
در مس�ائل اقتصادی ،چه فرصتهایی ب�رای ایران به
وجود میآید؟

قطعا ما در این موقعیت در صورتی که مهارتهای
دیپلماتیک به کار گرفته شود ،میتوانیم استفادههای
زیادی ببریم .حداقل قضیه این است که ما میتوانیم
روابط اقتصادی خود با چین را ارتقا دهیم و بتوانیم به
همکاریها در زمینههای جدیدی برسیم .منتها باز هم
تاکید میکنم که الزمه تحقق این مهم ،همت و جدیت
و پیگیری دولت است.

به صورت مصداقی بفرمایید در صورت ورود جدی
رهبر انقالب بهمنماه س�ال گذشته فرمودند« :در
و پیگیران�ه دولت ،چه ظرفیتهای اقتصادی غیر از
سیاس�ت خارجی ،ترجیح شرق
حوزه نفتی می�ان ایران و چین
متاس�فانه دول�ت فعلی ح�ل همه بر غرب ،ترجیح همسایه بر دور،
وجود دارد؟
ما در بخش صنایع س��بک مس�ائل خودش را از طری�ق اروپا و ترجی�ح ملتها و کش�ورهایی
و متوس��ط میتوانیم با کمک آمری�کا میبین�د ،بنابراین طبیعتا که با ما وجه مش�ترکی دارند بر
چین کارهای بس��یار بزرگی را نگاه به ش�رق را در دس�تورکار قرار دیگ�ران ،یک�ی از اولویته�ای
به نتیجه برس��انیم .همچنین نمیدهد و در سایه همین بیتوجهی امروز ما اس�ت» .پیرامون گزاره
در بخش کشاورزی ،چین قطعا بسیاری از منافعی که در سایه نگاه نگاه به ش�رق توضیح بفرمایید
میتواند کمکهای فوقالعاده ب�ه ش�رق میتواند برای کش�ور به و اینکه چین در این راهبرد چه
جایگاهی برای ایران دارد.
باارزش��ی را ارائه دهد .در حوزه دست آید ،منتفی میشود

نیروی انسانی و تربیت نیرو برای
حوزه فن��ی و حرفهای چون چینیها تجریه خیلی
خوبی در این قضیه دارند ،زمینه تعامل فراهم است.
خالصه اینکه زمینههای کار و تعامل بسیار زیاد و در
حد فوقالعاده است اما باالخره باید برای تحقق اینها
ارادهای باشد تا این اهداف محقق شود.

متاس��فانه دول��ت فعل��ی
حل همه مس��ائل خودش را از طری��ق اروپا و آمریکا
میبیند ،بنابراین طبیعتا نگاه به شرق را در دستورکار
قرار نمیدهد و در سایه همین بیتوجهی بسیاری از
منافعی که در سایه نگاه به شرق میتواند برای کشور
به دس��ت آید ،منتفی میش��ود .به طور کلی نگاه به
ش��رق یعنی دولت ما در رابطه با کشورهای آسیایی
جدی و پیگیر باش��د و مسؤوالنی را بگمارد که دنبال
تحقق این سیاستها بروند .وقتی شما این پیگیری را
در مس��ؤوالن نمیبینید طبیعی است که اتفاقی هم
نمیافتد .االن آسیای میانه ،جنوب آسیا ،شرق آسیا
و بس��یاری از مناطق دیگر هستند که در حوزه شرق
تعریف میشوند اما عمال تحرکی از دولت برای توسعه
رابطه با کشورهای این حوزه مشاهده نمیشود.
در دوره تحریمهای سالهای  90و  91چین از جمله
کش�ورهایی بود که در کنار ایران ایستاد .مقام معظم
رهب�ری نیز در دیدار  3س�ال قب�ل رئیسجمهوری

چین با ایش�ان تاکید داشتند که «جمهوری اسالمی
ایران هی�چگاه همکاریهای چی�ن در دوران تحریم
را فرام�وش نخواهد کرد» .با توج�ه به در پیش بودن
تحریمهای جدید آمریکا از م�اه نوامبر ،چین دوباره
میتواند همین نقش را ایفا کند؟

کارهای بسیار زیادی در این حوزه میتوان انجام
داد اما این وس��ط یک نکته بسیار مهمی وجود دارد
و آن اینکه دولت چین از س��ال  94همچنان به طور
جدی به دنبال سفر رئیسجمهور ایران به چین است
که باید در پاسخ به سفر رئیسجمهور چین به تهران
انجام میشد .متاسفانه در این چند سال هیچ برنامهای
برای تحقق این سفر نبوده است .خود این مساله یک
سوال بسیار بزرگ است.
مش�ابه همین نقد را برخی کارشناسان درباره عدم

س�فر رئیسجمهور س�ابق و فعل�ی ایران به س�وریه
داشتند.

کامال درست اس��ت .آقای روحانی حتی به عراق
هم سفر نکرد .این رفتارها مهم است و پیامهای خاص
خودش را دارد.
یکی از انتقاداتی که ب�ه وزارت امور خارجه درباره
پیگی�ری دیپلماس�ی اقتصادی مطرح اس�ت ،تغییر
س�اختار این مجموعه و عدم کارآمدی آن است .نظر
شما در این باره چیست؟

با توجه به اینکه بنده در وزارت امور خارجه فعال
نیستم اطالع دقیقی در این باره ندارم اما تا جایی
که اطالع دارم به نظر نمیرسد که این تشکیالت
و تغییر س��اختار وزارت امور خارجه کارآمدی الزم
را داشته باشد.

پروسه انتخاب سفیر کاری بسیار زمانبر و طوالنی است

بهرام قاس�می ،س�خنگوی وزارت ام�ور خارجه
کشورمان  2روز پیش در گفتوگو با فارس ،درباره
رون�د انتصاب س�فرای جدید جمهوری اسلامی
ایران در هند و چین اعالم کرد که س�فرای جدید
برای س�فارتخانههای جمهوری اسالمی ایران در
پکن و دهلینو تعیین شدهاند.
وی با بیان اینکه س�فرا برای این  2سفارتخانه
تعیین ش�دهاند ،اظهار داش�ت :این افراد در حال
طی کردن پروتکلهای متعارف برای اعزام هستند
و فک�ر میکنم بزودی بتوانند وظای�ف خود را در
س�مت جدیدش�ان در پکن و دهلینو آغاز کنند.
س�خنگوی دستگاه دیپلماس�ی هیچ اشارهای به
اسامی افراد مدنظر برای تصدی این  2سفارتخانه
نکرد و افزود :بعد از طی مراحل و پروسههای الزم
اعم از دریافت آگرمان و استوارنامه و ...درباره این
 2نفر اطالعرس�انی انجام خواهد شد .سخنگوی
وزارت ام�ور خارج�ه کش�ورمان پیشت�ر نیز در
گفتوگویی تاکید کرده بود :برخی تصور میکنند
نبود س�فیر در کوتا ه مدت در یک س�فارتخانه به
معنای تعطیلی کامل آن سفارتخانه است ،در حالی

که یک سفارتخانه از کارشناسان و متخصصانی در
حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...
تشکیل شده است و همه آنها مشغول فعالیتند.
بهرام قاسمی با بیان اینکه انتخاب سفرا در همه
کش�ورهای جهان از یک مدل و روند مش�خصی
تبعی�ت میکن�د ،تصریح کرد :انتخاب س�فیر به
عنوان عالیتری�ن نماینده مورد اعتم�اد و وثوق
رئیس یک کشور و یک ملت اصوال از جایگاه بسیار
برجستهای برخوردار است و لذا بر این اساس باید
مراحل و س�یر مش�خصی را تا به نتیجه رسیدن
آن ط�ی کرد .این دیپلمات عالیرتبه کش�ورمان
با تاکید بر اینکه با توجه به اهمیت و حساس�یت
این جایگاه ،پروس�ه و روند انتخاب سفیر تا نقطه
عزیمت به کش�ور مقصد حتی در ش�رایط بسیار
عادی کاری بس�یار زمانبر و طوالنی اس�ت ،گفت:
معموال در تمام کشورها (جز برخی استثناها) سفرا
از میان دیپلماتهای باسابقه و برجسته که تجارب
خاصی را دارا هس�تند توسط وزیران امور خارجه
انتخاب و به رئیس کش�ور اع�م از رئیسجمهور یا
پادشاه معرفی و پیشنهاد میشوند.

