
ظریف و فیصل مقداد دیدار کردند
فیصل مقداد وزیر خارجه ســوریه  دیروز با محمد 

جواد ظریف همتای خود دیدار و گفت وگو کرد.
سفر مقداد به تهران اولین سفر خارجی وی پس از 
انتخاب به عنوان وزیر خارجه سوریه محسوب می 

شود. ایرنا

ابراز نگرانی تروئیکای اروپایی از نصب 
سانتریفیوژهای جدید در نطنز

سه کشور اروپایی عضو برجام، ضمن ابراز نگرانی از 
تصمیم ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید در 
تاسیسات نطنز، این اقدام را ناقض توافق هستهای 
ادعــا کردند. تروئیــکای اروپایی بــا ادعای اینکه 
تصمیــم ایران برای نصب ســانتریفیوژهای جدید 
در نطنز، نقض توافق هســتهای است، گفتند: »اگر 
ایران درباره حفظ فضای دیپلماســی جدی است، 
باید از توافق تبعیت کند. ســه کشــور اروپایی در 
واکنش به قانون مجلس شورای اسالمی ایران تحت 
عنوان »اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت 
از حقوق ملت ایران« مدعی شــدند: اطالعیه اخیر 
ایران به آژانس اتمی درباره تصمیم نصب سه آبشار 
سانتریفیوژهای پیشــرفته در تاسیسات غنیسازی 

نطنز، مخالف برجام و بسیار نگرانکننده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با نگرانی شدید به قانون 
اخیر که توســط پارلمان ایران تصویب شده، توجه 
میکنیم. ]قانونی[ که اگر اجرا شــود، بهطور اساسی 
برنامه هســتهای ایران را توسعه داده و دسترسیهای 

نظارتی آژانس اتمی را محدود میکند. فارس 

اخبار

نام برخی دانشمندان ترور شده 
ایرانی در بیانیه های آژانس بود

کارشناس مســائل بین الملل گفت: تمام گزارش 
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فعالیتهای هستهای 

ایران در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میگیرد.
حســن عابدینی درباره عدم رازداری آژانس انرژی 
اتمــی در رابطه بــا ایران، گفــت: درز اطالعات از 
آژانس بیــن المللی انرژی اتمی به ویژه در موضوع 
فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی از سال ۸۲ 
تاکنون بارها اتفاق افتاده اســت، به گونهای که هر 
بار وقتی قرار است بیانیهای منتشر شود، این بیانیه 
ابتدا در خبرگزاریهایی مانند رویترز، نیویورک تایمز 
و دیگر رسانههای غربی منتشر میشود و سپس به 

صورت کامل در اختیار دیگران قرار میگیرد.
او افزود: روال معمول این است که برخی از گزارشها 
تنها به نمایندگان کشــورها در آژانس داده میشود 
و هنگامــی که این در اختیارشــان قرار میگیرد با 
یک کد ویژه اســت و دیگران امکان استفاده از آن 
را ندارند، بنابراین برخــی از دولتهای غربی مانند 
فرانســه، انگلیس، آلمان و آمریکا این موضوعات را 

در اختیار سایرین قرار میدهند.
عابدینــی ادامــه داد: گزارشــهایی کــه از مراکز 
هســتهای جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود که 
شامل بازرســی ها، میزان اورانیوم غنی شده ایران 
و حتــی میزان ذخایری کــه در این حوزه دارند یا 
سایتهای هســتهای و برخی از اوقات حتی افراد و 
دانشمندانی که در این سایتها فعال هستند در این 
گزارشها آورده شده اســت، متاسفانه این گزارشها 

هم در اختیار کشورهای غربی قرار میگیرد.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: در حقیقت 
کل گــزارش آژانس انــرژی اتمــی از فعالیتهای 
هســتهای ایران در اختیار رژیم صهیونیستی قرار 
میگیرد و بخشــی از آنها هم برای تحت فشار قرار 
دادن ایران در رســانهها منتشــر میشود. تقریبا از 
سال ۲۰۰۷ یعنی طی ۱۳ سال گذشته نام بسیاری 
از دانشــمندان ما که برخی از آنها ترور شده اند و 
به شهادت رســیدند از جمله شهید دکتر محسن 
فخــری زاده در بیانیههای آژانس و اســناد آژانس 
وجود داشــته است و در اسناد ســازمان ملل هم 
اســامی این دانشــمندان وجود داشته که نشان از 

ارتباط تنگاتنگ آنهاست.
او افزود: چگونه ممکن اســت اســم یک دانشمند 
هســتهای ایران در اســناد آژانس بیاید و ســپس 
این فرد ترور شــود؟ انگشت اتهام در مورد افرادی 
که این ترورهــای ناجوانمردانه را انجام میدهند به 
سمت رژیم صهیونیستی است و این رژیم هم بعضا 
به صورت تصریحا و تلویحا مسئولیت آن را بر عهده 
میگیرد، البته مقامــات آمریکایی هم به آن چراغ 
ســبز نشــان میدهند و گاهی اوقات تلویحا از آن 

حمایت میکنند.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران

گزارش

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ریاض مسئول بسیاری 
از گرفتاریهای جهان عرب اســت. ریاض مسئول جنگ و 

قحطی و خونریزی در یمن است.
سعید خطیب زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ 
به سوال سیاست روز درباره اظهارات وزیر خارجه عربستان 
مبنی بر اینکه با بازگشــت آمریکا به برجام مشکلی ندارد 
ولی باید عوامــل نگرانی در این خصوص برطرف ونیز باید 
ممنوعیت دائم غنی سازی برای ایران وضع و از تاسیسات 
نظامی مخفی ایران بازرسی شود، گفت: برخی دستپاچگیها 
در بعضی کشورهایی که در این منطقه تمام آبرو و حیثیت 
خودشــان را گذاشتند برای اینکه بر ضد منافع کشور و به 
نفع یکی دو کنشگر خارج منطقه کار کنند، دیده میشود. 

پیامهای متناقضی از این پایتختها شنیده میشود.
وی افزود: وقتی سیاســت خارجی یک کشور در چارچوب 
اصولی تعریف نشود، هر روز یک پیام بیرون میآید. توصیه 
ما این است که عربستان سعودی به ویژه و حکام آن توجه 
کنند مشــکالتی که هر روز برای مردم خود و برای جهان 
عرب و اسالم درست کردند، تنها با اصالح مسیر آنها قابل 

حل است و با این فرافکنیها راه به جایی نخواهند برد.
وی تصریح کرد: ریاض مســئول بســیاری از گرفتاریهای 
جهــان عرب اســت. ریاض مســئول جنــگ و قحطی و 
خونریزی در یمن اســت. ریاض مسئول برخی اقدامات از 
شــاخ آفریقا تا جنوب شرق آسیاست. متاسفانه بسیاری از 
مدرسههای تکفیری با پول عربستان و کشورهای دیگر در 
حال فعالیت اســت.هر چه زودتر به این مسیر پایان دهند 

برای مردم منطقه و مردم این کشور بهتر است.
وی در واکنش به اظهارات هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
درباره اینکه ایران باید برنامه موشــک بالســتیک را کنار 
بگذارد و به تعهداتش عمل کند و همچنین اظهارات دیگر 
مقامات اروپایی گفت: موضع ایران درباره برجام تداوم دار 
و بدون تغییر بوده است. برجام را مذاکره کردیم و سالهای 
ســختی مذاکره شــده و نتیجه مقاومت ملت ایران بوده و 
امضا و در قطعنامه ۲۲۳۱ درج شده است. همه آنهایی که 
با حقوق بینالملل آشنا هستند میدانند نه ایران چیزی که 
یــک بار مذاکره کرده، مذاکره میکنــد و نه الزام آور بودن 
قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام به آن ضمیمه است با این نکات 

تغییر میکند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی بیان کرد: انتظار ما این 
اســت که به واقعیات توجه و بدانند ایــران درباره امنیت 
ملــی خود نه مصالحه و نه مذاکره میکند و ایران با حقوق 
و مســئولیتهای خودش به خوبی آشناســت. ضمن اینکه 
همواره حقوق و مسئولیتهای طرف مقابل را یادآوری کرده 
است. آنچه با فشار حداکثری آمریکا به دست نیامد، آلمان 
و اروپــا بداننــد از طرق دیگر به دســت نخواهد آمد. این 
دیپلمات ارشد ایرانی گفت: سیاست ما اصولی است. منافع 
خود را میشناســیم. هم منافع و هم دغدغههای مشروعی 

داریم. آنها را دعوت میکنیم این موارد را رعایت کنند.
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی گفت: اینکه بییش از حد 
به جایگاه یک کشور متوســط در منطقه بپردازیم کمکی 
نمیکند. جایگاه کشــورها در نظام منطقه و بینالملل کامال 
روشــن است. عربستان رفترا نامناسبی در قبال کشورهای 
منطقه داشته است و در مسیر غلطی صحبت کرده است و 
در باره موضوعات دوجانبه و منطقهای مسیر را اصالح و هر 
چه زودتر برگردد وی گفت:هر کسی میتواند صحبت کند 

و بهتر است در حد و حدود خود صحبت کند.

ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار 
فارس دربــاره برگزاری نشســت وزرای خارجه ۱+۴ بیان 
کرد: درباره کمیســیون مشــترک برجام در حوزه مسائل 
فنی تنظیم شــده و انجام خواهد شد و کمیسیون روتینی 
اســت و در صورت الزم در سطح وزرا میتواند برگزار شود 
صحبتهایی بوده و اگر دســتورکار روشن شود این نشست 

در سطح وزرا هم میتواند برگزار شود.
خطیــب زاده درباره اینکه عربســتان و بحرین خواســتار 
مشارکت در مذاکرات احتمالی آمریکا با ایران شدند، اظهار 
داشــت: برخی کشــورها تمامی حیثیت خود را گذاشتند 
که در دوران رئیس جمهور در حال خروج از کاخ ســفید 
به اهدافشان برســند و پول مردم خود را خرج شرکتهایی 
کردند که چند روزی امنیت بخرند. کسانی که امنیت خود 
را بر روی پایههای سست خارجی بنیان گذاشتند مشخص 

است که کمی نگران هستند. 
وی خطاب به این کشــورها افزود: صدای رسای تهران به 
این کشورها این اســت که ایران لنگرگاه ثبات در منطقه 
و کشــور بزرگ و تاریخی در منطقه است و مثل یک برادر 
بزرگتر سعی کرده خطاهای برخی از این کشورها را نادیده 
بگیرد. این کشــورها باید بدانند جایگاهشان چیست و در 
روابط بین الملــل و ترتیبات منطقهای تمــام اینها برای 
آنهایی که آشــنا هست روشن است و این کشورها در حد 

ظرفیت خود صحبت کنند.
خطیــب زاده دربــاره مصوبه اخیر مجلــس در خصوص 
تحریمهــا گفت:  این مصوبه هنوز تبدیل به قانون نشــده 
و مراحــل قانونی خود را طی میکند. درباره مصوبه مجلس 
نظــر رئیس جمهور و دولت از روز اول کامال روشــن بوده 
اســت و وزارت خارجه هم نظــرات تخصصی خود را بیان 
کرده و ما موافــق نبودیم که این نظرات تخصصی در نظر 
گرفته نشــود. مجلس مســتقال مســیر را رفته و براساس 
برداشــتهای خودشان مصوبهای داشــتند. وی بیان کرد: 
این مصوبه اگر تبدیل به قانون شــود، قطعا و یقینا وزارت 
خارجه پایبند خواهد بود و اجرا خواهد کرد. البته بسیاری 

از ابعاد این قانون به سازمان انرژی اتمی برمیگردد.
این دیپلمات ارشــد ایرانی عنوان کــرد: هم مصوبه فعلی 
مجلس و هم مصوبات قبلی مجلس که اقدام متقابل ایران 
بوده در آنها نوشــته شده که مشــروط هستند و گامهای 
کاهش تعهدات ایران تا روزی اســت که آنها به تعهداتشان 
برگردند. اگر اروپا و آمریکا تعهداتشــان را کامال اجرا کنند 
ما هم در ذیل برجام تعهدات خودمان را کامل مثل همیشه 
انجام خواهیم داد. این توازنی اســت کــه در برجام دیده 

شده است.
خطیب زاده بیان کرد: شنیدههایی از دولت منتخب جدید 

آمریکا شــنیده میشــود که مایلند به تعهداتشان برگردند 
و روش غلــط قبلــی را اصالح و تروریســم اقتصادی را بر 
ضــد ملت ایران متوقف کنند. امیدواریم اروپا به ســالهای 
عدم پایبندی خود خاتمه دهد. اگر چنین باشــد در مسیر 
درستی گام برمیدارند. ایران کشور مسئولی است و به آنچه 

امضا کرده پایبند است.  

برجام احتیاج به چانه زنی جدیدی ندارد
خطیب زاده در پاســخ به این پرسش که آیا وزارت خارجه 
میخواهــد از قانــون جدید مجلــس دربــاره تحریمها به 
عنــوان ابزار چانه زنی با غرب اســتفاده کند تصریح کرد: 
ما احتیاجی به چانه زنــی جدیدی نمیبینیم، چون برجام 

نوشته شده است و احتیاج به چانه زنی جدیدی ندارد.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره ســفر فیصل المقداد به 
تهران گفت: این اولین ســفر خارجی ایشان است و نشان 
میدهد روابط دو کشــور چقدر نزدیک اســت و ایشان تا 

دقایقی دیگر با آقای ظریف مالقات میکند.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان بیان کرد: روابط دو کشور 
برای آرامش، صلح و ثبات منطقه اســت. ملت ســوریه از 
مســیر بسیار دردناکی عبور کرده است. مسیری که برخی 
کشــورهای منطقهای و فرامنطقهای با توهم اینکه بتوانند 
قدرت را به ســبک خود تغییر دهنــد روزهای پر از درد و 
رنجی را برای مردم سوریه درست کردند و تکفیریها را آنجا 
فرســتادند. آمریکا از چاههای نفت سوریه استفاده و هیچ 
شــرم و حیایی ندارد. بخشی از ســوریه اشغال شده است. 
باید با هم کار کنیم که صلح و ثبات برای ســوریه از طریق 

گفتوگوهای سیاسی داشته باشیم.
وی گفت: ایران در کنار مردم سوریه است تا اینکه روزهای 

بهتری برای مردم سوریه رقم بخورد.

مسئولیت آژانس و گروسی درباره حفظ 
محرمانگی اسناد

وی درباره مســئولیت آژانس در حفظ محرمانگی اطالعات 
محرمانه ایران گفت: اولین بار نیست که اسناد به رسانهها 
درز میکنــد. نــه این بــار دفعههای قبل بــه طور قطعی 
مسئولیت آژانس را متذکر شدیم و دوباره هم رسما گفتیم 
و هم در مالقاتها گفته شــده و متاسفیم برخی جریانهای 
درون آژانــس به دنبال بــه هم زدن مســیر فنی آژانس 
هستند. گروسی و آژانس در این خصوص مسئولیت دارند 

و باید پاسخگو باشند.
ســخنگوی وزارت خارجه درباره گفتوگوی ظریف و بورل 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بیان کرد: موارد 
عدم پایبندی اروپا روشــن اســت و به اروپا گفته شده و 

اینکه برخی فکر کنند مسیری که آمریکا و رژیم ترامپ با 
سیاست سبعوانه فشار حداکثری به دست بیاورند از طریق 
دیگر اسم آن را گفتوگو یا مذاکرات جدید بگذارند و به آن 
برسند کسی در تهران خریدار این نکات نیست. دوستان ما 

در اروپا اول برادری را ثابت کنند.
وی گفت: االن فرصتی ایجاد شده که یک بار مسیر درست 
را ادامــه و به تعهداتشــان برگردند و ایــران هم گفته در 
چارچوب تصمیمات اعالمی قبلی اقدامات کاهشــی انجام 
شــده که آن هم در چارچوب برجام انجام شده آن گامها 

برگشت پذیر هستند.
خطیب زاده درباره اموال بلوکه شــده ایران در کشورهای 
مختلــف و اینکه وزارت خارجه عملکرد قابل قبولی در این 
خصوص ندارد، اظهار داشــت: کارشــناس زیاد در کشور 
داریم. آشــنایان به موضوع بانک مرکــزی و دیگر نهادها 
میدانند وزارت خارجه در حال فعالیت اســت. در بسیاری 
از موارد بانــک مرکزی و نهادهای دیگــر باید جزییات را 
بگویند و وقتی بتوانیم بگوییم روایت این ســالها را خدمت 
مردم خواهیم گفت. برخی کشــورها به خاطر تحریمهای 
فراقانونی آمریکا و ترســی کــه از آنها دارند و رفتار آمریکا 
برای مســلح کــردن دالر در برابر ارزهــای دیگر و اینکه 
بانــک مرکزی خود را بانک مرکزی دنیــا کند اینها دچار 
ســکتههایی در بازپرداخت بدهیهای خود به ایران هستند. 
از مجاری مختلف این را پیگیری و برخی را دریافت کردیم 
و در برخی کشورها اشکاالت جدی هست که در حال ادامه 

مسیر هستیم.
این دیپلمات ارشــد کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکــه اگر مراحل قانونی طی شــود ایران چه زمانی غنی 
ســازی ۲۰ درصد را آغاز خواهد کرد و اینکه عدم اجرای 
پروتکل الحاقی قطعی خواهد بود؟ گفت: اگر مصوبه تبدیل 
به قانون شود الزم االجراست. مسائل فنی با سازمان انرژی 
اتمی است. برخی ابعاد سیاســی دارد که ما باید پیگیری 
کنیم. ما باید مالحظات دولــت و وزارت خارجه به عنوان 
مرجع داســتان رعایت شود ولی مسیر قانونی کامال روشن 
است. بســیاری از قوانینی که مخالف نظر ما بوده براساس 
تکلیف قانونی انجــام دادیم و این را انجــام خواهیم داد. 
جزییات آن توســط بخشــهای مختلف اعالم خواهد شد. 
برای اینکه تبدیل به قانون شــود مسیری را باید طی کند 

منتظر میمانیم که این مسیر را ببینیم.
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره کرونا و واکسن گفت: 
این یک موضوع کلی است. ایران عضو کنسرسیوم کواکس 
اســت و مسیر جدی طی شده اســت. وزارت بهداشت در 
ایران اســتانداردهای بســیار جدی دارد و با کشــورهای 
مختلف صحبت شــده اســت و همه تســهیالت را فراهم 
کردیــم از جمله در چیــن اگر وزارت بهداشــت و بخش 

خصوصی بخواهند تمام تسهیالت را فراهم خواهیم کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین افــزود: مردم امین ما 
هســتند و میدانند آمریــکا و رژیم فعلــی ترامپ از همه 
ابزارهای خود اســتفاده میکند که بــه زعم خود درد را به 
ملت ایران وارد کنند ولی این سیاســت سالهاست شکست 

خورده است.

روابط ایران و قطر متاثر از عامل سوم نیست
وی درباره نزدیک شــدن قطر و عربســتان و شکل گیری 
آشــتی و تاثیر آن بــر روابط ایران و قطــر گفت: ما از هر 
گونه حل و فصل تنشها در خلیج فارس استقبال کردیم و 
وزیر خارجه گفت ما در هر سطحی از حل و فصل سیاسی 
این بحران در خلیج فارس اســتقبال میکنیم. مسیری که 
امارات و عربســتان برای محاصره قطر طی کردند مســیر 
قلــدری بوده و باید با حل و فصل موضوع حل و شــرایط 
عادی شود و روابط ایران و قطر متاثر از عامل سوم نیست 
و ایران در زمان ســختی و گشایش همراه همه کشورهای 

منطقه بوده است.

خطیب زاده  در پاسخ به  سیاست روز:

ریاض در حد خودش صحبت کند

هیچ کشوری حق ترور مقامهای ارشد ایران را ندارد
رئیس پیشــین سیا با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران یک کشور 
مستقل است و کشورهای دیگر حق ندارند مقامهای ارشد این کشور را 

به قتل برسانند، گفت که ترور فخریزاده باید محکوم شود.
جان برنان در خصوص نقش رژیم صهیونیســتی در ترور شهید فخریزاده 

گفــت: فکر میکنم که هنجارهــا و اســتانداردهایی از رفتارهای بینالمللی 
برای کشــورهای مســتقل وجود دارد که ما به آن پایبند هستیم و )طبق این 

استانداردها( ترور را باید محکوم کرد.  این مقام ارشد پیشین سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا موســوم به سیا ضمن تأکید بر اینکه طبق هنجارهای بینالمللی ترور شهید 
فخریزاده باید محکوم شــود، ادامه داد: در صورتیکه چین یک دانشــمند هستهای 
تایوان را ترور میکرد یا اینکه روسیه یک دانشمند هستهای اوکراین را ترور میکرد، به 

صراحت محکوم میشد و )محکوم کردن( اقدام درستی هم است. فارس

قدردانی نتانیاهو از اقدامات ضدایرانی ترامپ
نخستوزیر رژیم صهیونیســتی در یک سخنرانی از اقدامات دونالد ترامپ، 
رئیسجمهور آمریکا علیه ایران قدردانی کرد. صفحه توییتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیســتی در پیامی به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این 
رژیم که روز گذشته در سخنرانی جلسه کابینه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور 

آمریکا را خطاب کرد، نوشــت که به جای خشــنود ساختن کسانی که در 
تهران شعار  »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سر میدهند، شما از توافق 

خطرناک هستهای ایران خارج شدید،  تحریمهایی فلج کننده بر ایران اعمال کردید 
و قاسم سلیمانی را که او را خطرناکترین تروریست جهان خوانده، از میان برداشتید.

اظهارات نتانیاهو در پی این مطرح میشود که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ با ناقص 
تلقی کردن توافق هسته ای از آن خارج شد و از آن پس با اقداماتی همچون اعمال 

تحریم های متعدد بر تنش در روابط تهران-واشنگتن افزود.  صداوسیما 

تهران - واشنگتن تاثیر مثبتی بر اوضاع منطقه دارد
وزیرخارجه عراق با اشــاره به اینکه کشورش روابط خوبی با تهران و 
واشــنگتن دارد تاکید کرد که بازگشت این دو کشور به گفتوگو تاثیر 

مثبتی بر اوضاع منطقه و عراق دارد.
فواد حسین، گفت:تصمیم گیری برای آینده عراق باید در بغداد انجام 

شــود و این عراقی ها هســتند که باید آینده کشور را مشخص کنند. 
بنابراین روابطمان با همسایه مان ایران را بر این اساس بنا خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: ما روابط مان را بر اســاس احترام متقابل و عدم دخالت در امور 
داخلی بنا میکنیم و ما این مسائل را در گفتوگو با هر کشوری خواه تهران باشد 
و یا آنکارا و یا هر کشــور همسایه دیگری مطرح می کنیم و به نظرم روابط مان 

با ایران در همین راستا حرکت می کند.
 تسنیم 
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۳ سال از تشــکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه 
کشورمان میگذرد و اخیرا »ســید رسول مهاجر« به عنوان 
معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه انتخاب شد.

۱۵ آذر ماه مراســم تودیع و معارفه معاونان پیشین و جدید 
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با حضور »محمدجواد 
ظریف« برگزار شد. در این مراسم، »سید رسول مهاجر« به 
عنوان معاون جدید دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
معرفی و مشــغول بکار شــد. وزیر خارجه کشورمان در این 
مراســم از زحمات و تالشــهای »غالمرضا انصاری« معاون 
سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دوره تصدی 

مسئولیت تشکر و قدردانی کرد. انصاری قرار است به عنوان 
مشــاور وزیر امور خارجه در امور دیپلماسی اقتصادی به کار 
خود ادامه دهد. در حاشــیه این نشســت، همچنین معارفه 
»میرمسعود حسینیان« به سمت دســتیار وزیر و مدیرکل 
خاورمیانه عربی و شــمال آفریقا به جانشــینی »حمیدرضا 
دهقانی« ســفیر جدید ایــران در قطر و همچنین »ســید 
جالاللدین علوی سبزواری« به عنوان مدیرکل همکاریهای 
اقتصادی چندجانبه و بینالمللی به جانشین »مجید بیزمارک« 

که اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل آمد، برگزار شد.
سید رسول مهاجر پیش از این در سمتهایی، چون مدیرکل 

دفتــر هماهنگی و پایش روابــط اقتصادی دوجانبه وزارت 
امور خارجه، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
ســوئد، رومانی، مجارســتان و پرتغال و مدیرکل آســیا و 

اقیانوسیه وزارت امور خارجه فعالیت کرده است.
معاونت دیپلماسی اقتصادی در ساختار جدید وزارت امور خارجه 
تعریف شد و غالمرضا انصاری که قبل از آن عهدهدار سفارت 
ایران در دهلی نو بود این ســمت را برعهده گرفت. ظریف ۲۷ 
دی مــاه ۱۳۹۶ انصاری را به عنوان معاون جدید خود در این 
سمت معرفی کرد. انصاری در سمتهایی، چون مدیرکل غرب 
اروپا، کاردار و ســفیر ایران در لندن، سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در مســکو و دهلی نو فعالیت کرده و مدتی نیز مدیرکل 

همکاریهای اقتصادی وزارت خارجه بوده است.
 ســال ۹۶ بود که ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان پس 
از کســب رای اعتماد مجلس شورای اسالمی در گفتوگوی 

ویژه خبری از برنامه وزارت امور خارجه برای احیای معاونت 
اقتصادی این وزارتخانه خبر داد و گفت که طبق این برنامه 
ســه معاونت منطقهای به دو معاونت سیاســی و معاونت 
دیپلماســی اقتصادی تبدیل خواهد شــد. بعد از سه ماه با 
ابالغ ســاختار جدید وزارت امور خارجه این وعده عملیاتی 
شــد و غالمرضا انصاری سفیر وقت ایران در هند مسئولیت 
معاونــت اقتصادی وزارت خارجه را بر عهده گرفت، اما او به 
علت اینکه هنوز دوران مسئولیتش در سفارت ایران در هند 
به اتمام نرسیده بود، بهمدت یک ماه و نیم در هند باقی ماند 
و از اسفندماه فعالیت خود را به صورت رسمی در این سمت 
آغاز کرد. قرار بود با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور 
خارجه، هماهنگی میان نهادها و سازمانهای داخل کشور در 
زمینه اقتصادی انجام شود و از تاثیرگذاری تحریمها بر روابط 

اقتصادی کشور جلوگیری کند. باشگاه خبرنگاران 

  چرا معاون اقتصادی وزیر خارجه در ۶ ماه پایانی 

کارش عوض شد؟

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


