سایت علمی آموزشی تخصصی و کاربردی

تبادلنظر ها
با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی
داخلی و بین المللی
.........................................
گروه ایران اوگاندا .اقتصادی
 23و  24خرداد ماه  1395برابر با  12و  13ژوئن 2018
......................................................................

دیپلماسی های
توسعه روابط سیاسی
و سیاسی اقتصادی بین المللی
یا
دیپلماسی توسعه فعالیتهای اقتصادی در سطح بین الملل

اظهارات وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران پس از ورود به آفریقای جنوبی
ویدئو

P1/6

]Mohammad Mousavi Uganda, [12.06.18 19:14
سالم عليكم
اين چندمين سفر جناب آقاى دكتر ظريف به كشور آفريقاى جنوبى است و شايد چند دهمين سفر يك
مقام بلند پايه جمهورى اسالمى ايران به قاره آفريقا  .نكته مهم اين سفر حضور هيات بلند پايه دولتى
است كه شايد از ديد كارشناسان نوعى عقب گرد دولت به دوران اقتصاد دولتى باشد و باز نتايج آن از
هم اكنون مشخص است و قطعا با تجارب  ٤٠سال گذشته ميتوان گفت باز هم شو سياسى است .
جناب دكتر ظريف مذاكره كننده خوبى هستند ولى ساز و كار اجرا ندارند روابط امروز سياسى با قاره
آفريقا نيازمند اقدام و عمل است و با عنايت به اينكه وزارت خارجه هيچ اختيارى در اجرا ندارد نميتوان
انتظار نتايج نهادينه داشت  .هر قول و وعده دولتى كه داديم تا كنون يا كامل محقق نشده يا كال
فراموش شده است  .امروز آفريقا دريافته در زمان مشكالت سياسى كه نياز به راى داريم به آفريقا
سفر ميكنيد و امروز هم قطعا فشار برجام آفريقا را باز در اولويت قرار داده است  .به منظور برون رفت از
اين سيكل باطل سفر در سفر با  ٢٧سال سابقه حضور در قاره آفريقا پيشنهاد ميكنم.
 -١فعاليتهاى ايران در آفريقا را به سمت روابط اقتصادى هدايت كنيد آن هم با محوريت بخش خصوصى
با حمايت دولت زيرا دولت مجرى خوبى در موضوعات اقتصادى نيست.
 -٢پراكندگى مراكز تصميم گيرى در دولت و بخش خصوصى موجب شده فعالين واقعى توانمند ايرانى
در قاره آفريقا سرخورده شده و كال اميد خود را به حمايت و هدايت دولتى قطع كنند بايد مركز مشخص
واحدى در ايران عهده دار روابط اقتصادى ايران آفريقا شود كه طرح مدون آن را خدمت مقام معظم
رهبرى ،رئيس جمهور  ،رئيس مجلس و معاون اول رياست ستاد آفريقا تقديم كرده ايم آما مورد عمل
واقع نشده جناب دكتر ظريف بجاى سفرهاى بى حاصل و بد نام كننده دوره اى بهتر است چند روز
وقت خود را در مركز وقف ايجاد اين ساز و كار نمايند.
 -٣بخش خصوصى ايران خسته است و با تصميمات غلط دولتى به گل نشسته دولت بايد زمينه تحرك
اين بخش را در قاره آفريقا فراهم كند از دو طريق حمايت مالى و سياسى براى تحقق اين برنامه نياز
است دولت خط اعتبارى سهل در اختيار بخش خصوصى قرار دهد و از ديپلماتهاى درجه يك خود در قاره
استفاده كند با اهداف معين حركتهاى فصلى بارى به هرجهت با سفيران دور اولى روابط ما با قاره را
تخريب خواهد كرد.
 -٤مصوبات گذشته را بايد عمل كرد كه دو اولويت مهم ايجاد مراكز تجارى و اجراى ايين نامه كشت
فراسرزمينى از امهات آن مصوبات ميباشد.
 -٥تجربه ثابت كرده سفر بى حاصل صدمه دارد لطفا كميته اى متشكل از دولت ،بخش خصوصى و
بخش تعاون در معاونت اقتصادى وزارت خارجه تشكيل و نتايج سفرها را بررسى كنند تا ان شاء للا
بيش از اين سنگ روى يخ در آفريقا نشويم و به جايگاه واقعى اقتصاد عظيم ايرانى در قاره مستعد
آفريقا رسيده و روابط نهادينه سياسى برد برد را محقق كنيم.

]E. EMAD, [12.06.18 21:42
][En réponse à Mohammad Mousavi Uganda
با سالم ،سيد بزرگوار،
لطفا ستون یادداشت در سمت چپ لينک زیر (روزنامه ابتکار امروز) را مالحظه فرمائيد.
ضمنا در مورد برجام ،قضيه تمام هست و برخی از مقامات بدالئل خاص مخصوصا اجتماعی ،روشون
نميشه ،نتيجه مطلب را صراحتا اعالم نمایند و دنبال مانورهای جانبی صرفا سياسی وار در آسيا و
آفریقا که بخوبی در یادداشت تون شما در مورد آفریقا اشاره فرموده اید ،هستند.
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&http://www.ebtekarnews.com/index.php?year=1397&month=03&day=22&category=15

]Mohammad Mousavi Uganda, [12.06.18 22:02
][En réponse à E. EMAD
دكتر جان حيف شد اميدوارم تصميمات درست تر بگيرند.

]Dr. Mohammad Jafar Hosseini Shirazi, [12.06.18 23:14
][En réponse à Mohammad Mousavi Uganda
سالم دکتر جان درست می فرمایيد ،اما بنظر ميرسد دولت جدید آفریقای جنوبی تمایالت آمریکایی
دارد و دکتر ظریف برای در این سفر بدنبال موارد سياسی است البته این یک واقعيت است که رویکرد
وزارت امور خارجه باید یک رویکرد اقتصادی شود .تيم اقتصادی دولت ضعيف است و باید این تيم قوی
شود و فشارهای داخلی و خارجی سياسی از طرف جناح مخالف دولت مشکالت زیادی ایجاد کرده
است در طول چند سال اخير تعداد مهاجرین آفریقای جنوبی به هفت هزار و پانصد نفر رسيده است.
کامال شما درست می فرمایيد ،ما امروز نيازمند یک اقتصاد اقدام و عمل هستيم .بخش دولتی در ایران
دید برده گونه ای به بخش خصوصی دارد و احساس ميکند که بخش خصوصی فقط باید گوش کند و
هيچ اختياری ندارد .حمایت های خاصی هم صورت نمی گيرد و آنقدر در کار خود مغرور هستند که
حتی پيشنهادات را هم گوش نمی کنند.
باالخره دولت برای برون رفت از مشکالت کشور نيازمند چابکی بخش خصوصی است ،اما متاسفانه
دولت ها هر روز بسمت شعاری شدن بيشتر پيش می روند.
البته وظيفه امثال ما مشخص است و آن چيزی نيست بجز تالش برای کمک به صنعت و اقتصاد ایران،
پس به لطف خداوند هر روز با اميد و تالش بيشتر و اندیشمندانه تر حرکت می کنيم.

]Mohammad Mousavi Uganda, [12.06.18 23:44
][En réponse à Dr. Mohammad Jafar Hosseini Shirazi
دقيقا همينه دكتر جان
شما در سفر قبلى افريقاى جنوبى بودى و همان تعداد آمدن اوگاندا .سر و صداى زياد جلسه مشترك
اقتصادى بيش از هزار بازرگان بخش خصوصى و مسئولين دولتى در جلسه بودن نتيجه چه شد يك اير
خروجى اقتصادى نداشت فقط حرف و شعار اميدوارم كه مصالح كشور و نظام را در نظر بگيرند.

]Mohammad Mousavi Uganda, [13.06.18 05:17
][Transféré de Pnfz
سالم .سفر آقای دکتر ظریف به آفریقای جنوبی یک روزه بوده و حسب اطالع در چارچوب روابط
سياسی دو کشور صورت گرفته ،با اینحال به پيشنهاد ایشان جناب آقای مهندس خسروتاج معاون
محترم وزیر و ریيس کل سازمان توسعه تجارت ایران نيز هيات را همراهی نمودند تا حتی در همين
سفر یک روزه سياسی و مالقاتهای پيش بينی شده با مقامات آفریقای جنوبی ،مسائل اقتصادی-
P3/6

تجاری نيز در دستورکار قرار گرفته شده باشد .همچنين موضوع همراهی یک هيات اقتصادی و تجاری
 ١٠نفره به آفریقای جنوبی همراه ایشان هم بررسی گردید ،ولی به دليل ناگهانی بودن ،زمان کم و
دستورکار آن ،اعزام این هيات مناسب ارزیابی نشد.

]Mohammad Mousavi Uganda, [13.06.18 05:17
][Transféré de Pnfz
جهت اطالع :مشارکت ج.ا.ایران در قالب پاویون در دو نمایشگاه بين المللی آفریقای جنوبی ،دعوت از
فعاالن اقتصادی تجاری آفریقای جنوبی برای بازدید از توانمندیهای کشور در نمایشگاههای بين المللی،
پيگيری تاسيس شورای مشترک بازرگانی ،امضای نقشه راه همکاریهای تجاری دو کشور در  ۵سال
آینده و پيگيری موضوعاتی مانند ایجاد زمينه های تهاتر و صادرات مجدد و حمایت از تاسيس مرکز
تجاری و فروشگاههای عرضه محصوالت ایرانی در آفریقای جنوبی از جمله برنامه های سازمان توسعه
تجارت ایران در سالجاری در زمينه توسعه روابط اقتصادی -تجاری با آفریقای جنوبی است.

]Mohammad Mousavi Uganda, [13.06.18 05:17
][Transféré de Pnfz
البته همانطور که فرمودند ،توسعه روابط اقتصادی  -تجاری
برنامه ریزی و جدیت کليه دستگاههای دولتی و تشکل ها و
ارتباط طرح توسعه روابط با آفریقا در دفتر عربی آفریقایی
گردیده که وظایفی برای کليه دستگاهها پيش بينی شده
ستاد آفریقا جهت بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

با یک قاره کار ساده ای نيست و نيازمند
شرکتهای خصوصی ذیربط است .در همين
سازمان توسعه تجارت ایران از قبل تهيه
و بزودی در دستورکار کميسيون اقتصادی

]Mohammad Mousavi Uganda, [13.06.18 05:20
توضيحات جناب آقاى پيلتن مدير كل اداره عربى آفريقايى سازمان توسعه تجارت،
هرچه كردم قانع و اميدوار بشوم ،نشد كه نشد....

]E. EMAD, [13.06.18 14:02
][En réponse à Mohammad Mousavi Uganda
سيد بزرگوار ،دکتر موسوی عزیز ،ضمن تشکر از بازنشر یادداشتهای فوق ،با توجه به توضيحات جناب
آقای پيلتن مدیر کل محترم اداره عربی آفریقائی سازمان توسعه تجارت ایران ،سوالی که ميتوان مطرح
نمود ،اینه که آن سازمان محترم و ریاست محترم آن ،برای توسعه اقتصادی تجاری ،با توجه داشتن
کارشناسان در بدنه آن سازمان ،و وجود فعالين اقتصادی واقعی و توانمند در بخش خصوصی (اعم از
فعالين ایرانی در داخل و خارج از کشور نظير حضرتعالی) برای توسعه فعاليتهای اقتصادی کشور (نه
صرفا توسعه روابط سياسی) چه نيازی به پدر خوانده ای بنام سياست و وزارت امور خارجه که اهداف
صرفا توسعه روابطی سياسی وار بين المللی را دنبال کرده و ميکند ،داشته و دارند؟
و چرا از ظرفيت نيروی انسانی اقتصادی متخصص و دارای تجربه داخل و برون سازمان در زمينه توسعه
فعاليتهای اقتصادی بصورت پایدار با آفریقا استفاده بهينه بعمل نياورده و نمياورند و هنوز به دنبال
دستورکارهای اداری وار و ابالغ اداری وار آنها به فعالين دولتی و غيره هستند؟
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توسعه فعاليتهای اقتصادی در سطح بين الملل نياز به صداقت ،شفافيت ،مشروعيت ،تشریک
مساعی و مسئوليت پذیری حقوقی اقتصادی اساسی و معاهداتی فعالين اقتصادی در همه بخشهای
فعاليتی در قبال ملتها و احترام به حقوق اقتصادی آنها در کشورهای مبدا و مقصد داشته و دارد و
بحکایت تاریخ مخصوصا سه ده اخير (از سال  1368تا کنون) ،نگرشهای دولتی وار از باال به پائين،
برخی از مقامات که اختيارات خود را در راستای قوای ناشی از حق حاکميت ملت گرفته و می گيرند
(نه قوای حاکم بر ملت) به فعالين اقتصادی ،آثار مثبته ای برای توسعه اقتصادی و پایدار کشور نداشته
و ندارد.
اميدوارم ایشان (جناب آقای پيلتن عزیز) که احساس مسئوليت فرموده و در قبال یادداشت علمی
کاربردی فوق حضرتعالی یادداشت های توضيحی اداری وار فوق را براتون فرستاده اند و حضرتعالی در
گروه منتشر فرموده اید ،پيشنهاد های فوق حضرتعالی و این حقير ،مخصوصا متن مقاله ای که دیروز
سه شنبه روزنامه ابتکار در صفحه ایران و جهان در لينک زیر :
http://www.ebtekarnews.com/?newsid=111339
منتشر نموده است را که در ارتباط با دیپلماسی سياسی اقتصادی و نقش آن در بروز بحران
سيستميک « 2000ایجاد پول و بدهی ها» در سطح بين المللی ميباشد ،و درآن به برخی از تالی
فاسدهای پدرخواندگی روابط صرفا سياسی وار در فرایند توسعه فعاليت های اقتصادی کشورها اشاره
شده است ،بدقت بررسی و تشریک مساعی الزم را ،بعنوان یکی از مقامات ارشد آن سازمان برای
توسعه فعاليتهای اقتصادی با قاره آفریقا با فعالين اقتصادی بعمل آورند و صرفا به صدور بخشنامه یا
دستورالعمل های اداری وار بسنده نفرمایند.

-------------------------------------------ابراهيم عماد :
با توجه به اینکه یادداشتهای تبادلنظری فوق با عزیزان ،جنبه علمی کاربردی داشته و دارد و ميتواند
برای فعالين اقتصادی و دانشجویان رشته های مختلف اقتصادی ،تجاری و حقوقی اقتصادی و  ...مفيد
واقع گردد ،آنها را در قالب تبادلنظر فوق در سایت حقوق اقتصاد بين الملل قرار داده .و اگر جناب آقای
پيلتن عزیز (مدیرکل محترم بخش عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران) و دیگر نهادها و
سازمان هائيکه به هر عنوانی با موضوع تبادلنظر فوق ،یادداشت های علمی کاربردی تشریحی
جدیدی (فارغ از مباحث جناحی متاثر از مباحث سياسی داخلی) در خصوص موضوع مخصوصا «توسعه
فعاليتهای اقتصادی کشور با آفریقا» داشته باشند و برایم ازسال فرمایند با کمال ميل در همين بخش
در ادامه تبادلنظرهای فوق در سایت منتشر خواهم نمود.
بدینوسيله از تالشهای علمی کاربردی جناب آقای دکتر سيد محمد موسوسی (فعال اقتصادی بخش
خصوصی در جمهوری اوگاندا) برای توسعه اقتصادی پایدار کشور ،مخصوصا توسعه فعاليتها بين کشور
و قاره آفریقا در طی دو دهه داشته و دارند و اینکه امکان این تبادلنظر علمی کاربردی را فراهم آوردند
تشکر مينماید.
حضرت حق یار و یاور همه تالش کنندگان توسعه اقتصادی و پایدار ملتها باد
--------------------------------------------
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بازگشت به بخش تبادل نظرها
با دیگر صاحبنظران و محققان در حوزه های اقتصادی و حقوقی اقتصادی داخلی و بين المللی
در سایت علمی آموزشی تخصصی و کاربردی

http://ebrahimemad.net/deid-fa/discussions-jur-eco-nationales-fa.htm
http://ebrahimemad.net/deid-fa/discussions-jur-eco-internationales-fa.htm

زیر مجموعه سایت
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مراجعه به بخش تبادلنظرهای سایت فعالیتها در سطح بین الملل و دیپلماسی های نوین
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مراجعه به بخش آفریقای سایت
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