
کشورهای عربی اختالفات خود با تهران را 
با گفت وگو حل کنند

وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه ایران و کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس باید اختالفات خود را از 
طریق گفت وگو حل کنند تاکید کرد که کشورش 
آماده میانجیگری میان تهران و کش��ورهای عربی 

است.
محم��د ب��ن عبدالرحم��ن درم��ورد  رواب��ط ایران 
و کش��ورهای عرب��ی حاش��یه خلیج ف��ارس گفت: 
کشورهای خلیج)فارس( باید درک کنند و بپذیرند 
که ایران همس��ایه مهم آن ها در منطقه است و به 
جای تنش باید از طریق گفت وگو های مس��تقیم 
اختالفات میان ایران و کشورهای عربی حل شود.

وی تاکید کرد: قطر و کویت بارها خواس��تار گفت 
وگوی مس��تقیم با ایران ش��ده اند و ایران نیز اخیرا 

اعالم کرده که هیچ مخالفتی با این مساله ندارد.
محمد ب��ن عبدالرحمن اعالم کرد ک��ه قطر آماده 
میانجیگری میان تهران و کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس اس��ت اما "دش��منی برخی کشورهای 
عربی با قطر" باعث ش��ده است که نتواند این نقش 

را ایفا کند.  ایسنا 

اخبار

سفر روحانی به مالزی نقطه عطفی در 
مناسبات دو کشور

تحلیلگر مس��ائل سیاس��ت خارجی س��فر روحانی 
ب��ه مال��زی را نقطه عطف��ی در مناس��بات تهران 
کواالالمپور عنوان کرد و گفت: این س��فر می تواند 

روابط دو کشور را در مسیر روشن تری قرار دهد.
پیرمحمد مالزهیبا اشاره به سفر رییس جمهوری به 
مال��زی گفت: از زمانی که ماهاتیر محمد زمام امور 
را مالزی برعهده گرفت، با توجه به اهتمام و عالقه 
وی به توسعه روابط با کشورهای اسالمی،  مناسبات 
ته��ران و کوآالالمپور گس��ترش یافت و مش��اهده 
کردیم ایران و مال��زی همکاری های نزدیکی را در 

زمینه های مختلف آغاز کردند.
وی با بیان اینکه رویکرد ماهاتیر محمد موجب شد 
مالزی از کشوری عقب مانده به یک قدرت پیشرفته 
اقتصادی تبدیل شود، اظهار داشت: دیدگاه ماهاتیر 
محم��د بر این مبنا اس��توار اس��ت که کش��ورهای 
اس��المی باید با همکاری یکدیگر به توس��عه دست 
یابن��د و در هماهنگ��ی با یکدیگر از ش��رایط تنش 
فقر و وابس��تگی خارج ش��وند چرا که آنها از منابع 
هنگفت ث��روت برخوردارند، اما به خام فروش��ی یا 

وابستگی گرفتار شده اند.
این کارش��ناس مسائل جنوب شرق آسیا ادامه داد: 
با آنکه ماهاتیر محمد س��ال ها در ق��درت نبود، از 
زمان��ی که او مجددا ق��درت را در اختی��ار گرفته، 
شاهد هستیم او همین رویه را در دستور قرار داده 
و تالش می کند هم از نظر سیاس��ی و هم در تبادل 

تجربیات تنش ها در جهان اسالم کاهش یابد.
مالزهی با اش��اره به نگاه مثب��ت ماهاتیر محمد به 
ای��ران اظهارداش��ت: از نظر ماهاتی��ر محمد، ایران 
از هم��ه مولفه ها و الزمه های اساس��ی برای تبدیل 
ش��دن به قدرت منطقه ای و جهانی برخوردار است 
و می توان��د به عنوان یکی از رهبران اس��الم ایفای 
نقش کند، به همی��ن خاطر، از نظر ماهاتیر محمد 
می توان با ایران همکاری های سیاس��ی و اقتصادی 

خوبی داشت.
وی با بیان اینکه س��فر حس��ن روحان��ی به مالزی 
نقطه عطف��ی در مناس��بات ته��ران و کوآالالمپور 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: توافقاتی که در این سفر 
انجام می ش��ود، می تواند موجب شود مناسبات دو 
کش��ور در مسیر روشن تری قرار گیرند در حالی که 
در دولت های نهم و دهم، به دلیل برخی از اقداماتی 
انجام ش��ود، همکاری های دو کش��ور قطع شد که 

اثرات آن را همچنان در روابط دو کشور شاهدیم.
ای��ن تحلیلگر سیاس��ت خارجی خاطرنش��ان کرد: 
ماهاتی��ر محمد مس��ائل را براس��اس منافع ملی و 
واقع گرایان��ه می نگرد و نه ایدئولوژیک و بر اس��اس 
همین دی��دگاه مالزی ه��م  اکنون به یک کش��ور 
صنعت��ی، صادر کننده ان��واع کاالی مصرفی، قطب 
توریس��م و تولی��د کننده محص��والت الکترونیکی 
تبدی��ل ش��ده اس��ت. وی در عی��ن ح��ال برخی 
رویکرده��ای ایدئوژی��ک و نق��ض قوانی��ن داخلی 
مالزی را مهمترین موانع توس��عه روابط عنوان کرد 
و گفت: به طور مثال، برخی از اتباع ایرانی به دلیل 
همراه داش��تن قرص های غیرمجاز و مواد مخدر در 
زندان های مالزی هس��تند که تعدادشان هم اندک 
نیست که همین مساله می تواند مانع توسعه روابط 

دو کشور باشد.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

واکنش به دیدار سفیران یمن و سوئیس در تهران
معمر االریانی، وزیر اطالع رسانی دولت مستعفی یمن دیدار ابراهیم الدیلمی 

و مارکوس لیتنیر، سفرای یمن و سوئیس در تهران را محکوم کرد.
وی مدع��ی ش��د: دیداری که در تهران انجام ش��د مخالفت آش��کار با عرف 
دیپلماتی��ک و قوانین بی��ن المللی مربوط به بحران یمن اس��ت. وزیر دولت 

عبدربه منصور هادی با طرح ادعای حمایت مالی، رس��انه ای و نظامی ایران از 
انص��اراهلل یمن گفت: نقش واضح ایران در ترتیب و تنظیم چنین دیدارهایی نش��ان 
دهنده سیاست های خصمانه ایران علیه دولت و ملت یمن است.براساس این گزارش، 
اخیرا ابراهیم الدیلمی، س��فیر یمن در تهران و مارکوس لیتنیر، س��فیر سوئیس در 
تهران با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند. دولت مستعفی تحت رهبری منصور هادی 
ابراهیم الدلیمی را به عنوان س��فیر یمن قبول ندارد. ابراهیم الدیلمی توسط شورای 

عالی انقالبی یمن که اکنون اداره این کشور را بر عهده دارد.  ایسنا  

امیدواریم ژاپن خرید نفت از ایران را از سر بگیرد
معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک شبکه ژاپنی ابراز امیدواری کرد 

که توکیو خرید نفت خام از ایران را دوباره از سربگیرد.
عب��اس عراقچی تاکید ک��رد که ایران به مقابله ب��ا تحریمهای آمریکا ادامه 
خواهد داد. اما وی ابراز امیدواری کرد که از طریق روابط قوی با ژاپن بتوانند 

بر این فشار غلبه کنند. 
اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در حالی مطرح می ش��ود که مقامات دو طرف در 
حال برنامه ریزی برای سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به توکیو برای دیدار 
با آبه ش��ینزو نخست وزیر ژاپن هس��تند.  عراقچی گفت: ژاپن خریدار قدیمی نفت 
خام ایران است اما خرید نفت را به دلیل همراهی با تحریمهای آمریکا متوقف کرده 
اس��ت. وی به این شبکه ژاپنی گفت که امیدوار است دولت توکیو و سازمانهای این 

کشور خرید دوباره نفت از ایران را از سر بگیرند.  فارس 

حضور نظامی در خلیج فارس را افزایش می دهیم
فرمان��ده نیروی دریای��ی بریتانیا گفت که به مش��ارکت در ائت��الف دریایی 
آمریکایی در خلیج فارس ادامه می دهیم هرچند که از سیاس��ت واش��نگتن 
علیه ته��ران حمایت نمی کنیم. به دنبال تنش دریای��ی اخیر میان تهران و 
لن��دن بر س��ر توقیف تانکر نفتک��ش گریس 1)آدریان دری��ا( در تنگه جبل 

طارق و سپس توقیف تانکر نفتکش استنا ایمپرو به دست نیروی دریایی سپاه 
پاسداران در خلیج فارس، تونی راداکین رئیس ستاد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا 
در مصاحبه با ش��بکه خبری بی.بی.سی تاکید کرد که لندن به دنبال تنش زدایی با 
تهران اس��ت اما فعال تصمیم گرفته ایم حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس 
افزایش دهیم. دریادار تونی راداکین در ادامه مدعی ش��د که اگر رفتار یک کشوری 
مانند ایران تهاجمی باشد ما مجبوریم واکنش نشان دهیم. آن یک اقدام تهاجمی بود 

که در فرادریاها رخ داد و این دلیل واکنشی بود که ما نشان دادیم.  تسنیم

برآورد پژوهشگاه صهیونیستی 
از تحوالت سال آینده سوریه، 

ایران و روسیه
مرکز مطالعات امنیت و راهبرد اورشلیم قدس در گزارشی 
به تحوالت احتمالی کشورها و طرف هایی پرداخت که برای 

اسرائیل حائز اهمیت هستند.
در ای��ن گ��زارش  آمده اس��ت، بش��ار اس��د رئیس جمهور 
س��وریه قدرت مرکزی را بار دیگر تحکیم خواهد بخش��ید 

و عقب نش��ینی آمریکا از سوریه به دلیل برآوردهای مربوط 
به انتخابات آمریکا تکمیل خواهد ش��د. تنش میان سوریه 
و ترکیه علی رغم تالش های روسیه برای نزدیک کردن آنها 
ادامه پیدا خواهد کرد اما روابط س��وریه و کشورهای عربی 
ش��اهد بهبود خواهد بود و پیش بینی می ش��ود س��وریه به 
اتحادیه عرب بازگردد و کانال های ارتباط با اروپایی ها برای 

حل مسایل مربوط به تروریسم و آوارگان باز شود.
این پژوهشگاه درباره لبنان نوشت، احتمال افزایش تنش ها 
می��ان طرف ها وجود دارد، حتی اگر اعتراض ها ش��دیدتر و 
انتخابات پارلمانی جدید برگزار شود حزب اهلل برنده خواهد 

بود و قدرت خود را در داخل لبنان تحکیم خواهد بخشید.  
این پژوهش��گاه اف��زود، روند کند اما پیوس��ته بهبود علنی 
روابط کش��ورهای خلیج فارس و رژیم صهیونیس��تی ادامه 
پی��دا خواهد اما امکان نزدیکی میان کش��ورهای حاش��یه 

خلیج فارس و ایران نیز وجود دارد.
در ادامه این گزارش درباره مصر و اردن آمده اس��ت، ثبات 
نظام در مصر علی رغم نشانه های اعتراض، ادامه پیدا خواهد 
ک��رد و همکاری امنیت��ی میان اردن و اس��رائیل علی رغم 

قابلیت تنش در برخی مسایل ادامه پیدا می کند.
پژوهشگاه مذکور سپس توصیه به آمادگی برای سناریوهای 

بدی مانند »جنگ پیش��گیرانه با ح��زب اهلل« و حفاظت از 
صلح با اردن، مصر می کند. در ادامه این گزارش ادعا شده، 
»ایران علی رغم تحریم های ش��دید آمریکا روند تهی کردن 
محتوای توافق هسته ای را ادامه خواهد داد و این کار را در 
چارچوب تالش برای جمع مواد قابل ش��کافت هسته ای با 
هدف به کارگیری در ساخت سالح هسته ای انجام می دهد«. 
پژوهشگاه مذکور افزود، بنابراین تکیه اسرائیل بر وقوع یک 
بحران عمیق در ایران یا پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری اس��ت تا ایران را به سمت مذاکره دوباره 

برای برنامه هسته ای سوق دهد. تسنیم 

ال��زام حمایت از ص��ادرات و حض��ور فّعاالن 
اقتصادی در عرصه ی خارجی در جهت تحقِق 
رونق تولید ملی و کمک به اقتصاد کش��ور از 
مأموریت های اقتصادی دس��تگاه دیپلماس��ی 

است.
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی در دی��دار با 
جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن 
اقتص��ادی ضم��ن تاکی��د بر اهمیت مس��ئله 
حمای��ت از صادرات و حضور فّعاالن اقتصادی 
در عرص��ه ی خارجی، با اش��اره ب��ه اینکه از 
ظرفی��ت دیپلماس��ی می ت��وان در این زمینه 
به��ره برد، فرمودند: »مس��ئولین دیپلماس��ی 
کشور، نشان های ایرانی را در بیرون برجسته 

کنند«.
ایش��ان برای ذک��ر مثالی در ای��ن خصوص، 
افزودند: فرض کنید که وقتی ش��ما در فالن 
جلس��ه ی بین المللی ش��رکت میکنید، کت و 
ش��لواری که پوشیده اید نش��ان خّیاط ایرانی 
دارد -مث��اًل ی��ک خّیاطی در س��منان این را 
دوخته، خیلی هم قش��نگ دوخته- وقتی این 
برود، این نش��ان ترویج میشود؛ باید نشانهای 

ایرانی را ترویج کنند.
اش��اره حضرت آیت اهلل خامنه ای به اس��تفاده 
از ظرفیت دیپلماس��ی برای معرفی کاالهای 
ایرانی در بازارهای خارجی، در واقع یادآوری 
و بیان یک مأموریت راهبردی برای دس��تگاه 
دیپلماس��ی کش��ور اس��ت. مأموریت��ی ک��ه 
بی توجه��ی و ی��ا کم توجهی به آن از س��وی 
مس��ئولین دیپلماسی، سایر زمینه های تعامل 
و همکاری با کش��ورهای مقابل را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
معرفی کاالهای ایرانی در عرصه ی بین المللی 

یک��ی از راه های موث��ر در توس��عه  بازارهای 
خارج��ی و ص��ادرات و به دنب��ال آن تقویت 
تولی��د داخلی اس��ت. دس��تگاه دیپلماس��ی، 
خصوصاً س��فارتخانه های جمهوری اس��المی 
که نیروه��ای حاضر در خط مق��دم تعامالت 
بین المللی محس��وب می ش��وند، می توانند به 
روش های مختلف نس��بت به معرفی کاالهای 
ایران��ی به بازارهای خارجی و بالعکس معرفی 
فرصت ه��ا و ظرفیت های بازارهای خارجی به 
تولیدکنن��دگان ایرانی اقدام کنن��د. در واقع 
بازاریابی و بازارس��ازی ب��رای کاالهای ایرانی 
یک��ی از اصلی تری��ن مأموریت های دس��تگاه 
دیپلماس��ی در عرصه ی بین المللی به ش��مار 

می رود.
دامنه ی این مأموریت از پوشیدن لباس هایی 
با نش��ان ایرانی تا رایزنی ب��ا فعاالن اقتصادی 
کشور میزبان و ارائه ی آمارهای دقیق میدانی 
از وضعیت بازار آن کش��ور به بازرگانان ایرانی 
گسترده می شود. البته باید تأکید کرد که انجام 
این مأموریت در ساختار فعلی سفارتخانه های 
جمهوری اس��المی ایران، بسیار دشوار است؛ 
چراکه در س��فارتخانه های ایران بار اصلی این 
مأموریت بر دوش رایزنان بازرگانی قرار گرفته 
که اغلب با مش��کل نیروی انسانی و اعتبارات 

الزم برای انجام این کار روبه رو هستند.
در بند دهم سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی، 
ذیل اشاره به حمایت همه جانبه ی  هدفمند از 

صادرات کاالها و خدمات، شکل دهی بازارهای 
جدید و تنوع بخش��ی پیوندهای اقتصادی با 
کش��ورها به ویژه با کش��ورهای منطقه مورد 
تأکید قرار گرفته اس��ت. شکل دهی بازارهای 
جدید و یا توس��عه بازارهای خارجی فعلی، با 
تمرک��ز بر مأموریت بازاریابی و بازارس��ازی از 
سوی س��فارتخانه های جمهوری اسالمی قابل 

تحقق است.
در س��اختار فعلی س��فارتخانه های جمهوری 
و  بازاریاب��ی  وظیف��ه ی  ای��ران،  اس��المی 
بازارس��ازی بر عهده ی رایزن��ان بازرگانی قرار 
گرفته که از سوی س��ازمان توسعه ی تجارت 
در س��فارتخانه ها مس��تقر می ش��وند. ف��ارغ 
از ش��اخص های گزین��ِش رایزن��ان بازرگانی 
و س��ازوکارهای ارزیاب��ی عملک��رد آنان، هم 
اکنون فقط در کش��ورهای عراق )دو رایزن(، 
پاکستان، ارمنس��تان و ترکیه رایزن بازرگانی 
وجود دارد! این در ش��رایطی است که ترکیه 
فقط در عراق ۲۲ رای��زن بازرگانی در تمامی 

استان های این کشور دارد.
به گفته ی سرپرس��ت سابق س��ازمان توسعه 
تج��ارت، پ��س از نوس��انات ارزی س��ال ۹۷، 
سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه 
رایزن��ان بازرگانی مواجه ش��د. این کس��ری 
بودجه ی چند ده میلی��ارد تومانی و مصادف 
ش��دن آن با پایان ماموریت کاری ۳ س��اله ی 
تع��دادی از رایزن��ان بازرگانی، باعث ش��د تا 

فعالی��ت تع��داد قابل توجهی از ای��ن رایزنان 
متوقف شود.

ب��ر همی��ن اس��اس در س��ال های اخی��ر ب��ا 
کاه��ش تع��داد رایزن��ان بازرگان��ی، یکی از 
مهم ترین مأموریت های دستگاه دیپلماسی و 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی تحت الشعاع 
قرار گرفته و عماًل بازاریابی و بازارسازی برای 
کاالهای تولی��د داخل نیز چندان مورد توجه 

قرار نگرفته است.
در نم��ودار زیر تعداد رایزن��ان بازرگانی ایران 
و چند کش��ور دیگر مقایسه شده که فاصله ی 

بسیاری میان آن ها وجود دارد.
از چالشی ترین موضوعات در خصوص ارائه ی 
خدمات تجاری توسط نهادهای دیپلماسی به 
بازرگان��ان و متقاضیان، بح��ث نحوه ی تأمین 
هزین��ه ی ارائ��ه ی خدم��ات اس��ت. تجربه ی 
اس��تفاده از کارمندانی که در استخدام دولت 
ب��وده و خدم��ات خود را به ش��کل رایگان به 
متقاضیان ارائه می کنند در کشورهایی مانند 
ایران، نش��ان می دهد خواسته ی شرکت ها به 
نحو مطلوبی برآورده نمی ش��ود. چرا که برای 
رایزن��ان بازرگانی تفاوتی نمی کند که کیفیت 
خدمات ارائه ش��ده در چه س��طحی باشد. از 
س��وی دیگر خدمات ارائه ش��ده تقاضامحور 
بوده و نس��بتی ب��ا اولویت ه��ا و راهبردهای 

توسعه ی صادرات کشور ندارند.
این در ش��رایطی اس��ت که در س��اختارهای 

دیپلماسی کش��ورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، 
ایرلن��د و س��وئیس ارائه ی خدم��ات تجاری، 
حتی در سطح برگزاری نمایشگاه و تحقیقات 
ب��ازار در قبال اخذ هزینه ص��ورت می پذیرد. 
واحدهای دیپلماسی تجاری کشورهایی نظیر 
ایرلند، کانادا، آمریکا، سوئد، فنالند، نیوزیلند، 
اس��ترالیا، انگلس��تان، ک��ره جنوب��ی و ژاپن 
به صورت بخش های مستقلی در مراکز تجاری 
در کش��ورهای هدف صادراتی واقع شده اند و 
در قبال اخذ هزینه، به ارائه ی خدمات مشاوره 
می پردازن��د. چنی��ن نهاده��ای دیپلماتی��ک 
تج��اری ای از لح��اظ تحصیالت، اش��راف به 
ام��ور اداری و اجرای��ی و فعالیت ه��ای عملی 
کس��ب و کار در بازار ه��دف، دارای تجربه ی 
مناس��بی هس��تند. وج��ود حداقل ۵ س��ال 
سابقه ی مدیریتی ارشد و تجربه ی تجاری، از 
اس��تانداردهای الزامی در ایرلند و سوئد برای 

انتخاب یک دیپلمات تجاری است!
با توجه ب��ه اینکه رای��زن بازرگانی وظیفه ی 
اصلی شکل دهی بازارهای جدید و یا توسعه ی 
بازارهای فعلی را بر عهده دارد، ضروری است 
که نسبت به اعزام رایزنان بیشتر به کشورهای 
مورد نظر، خصوصاً کش��ورهای همسایه اقدام 
ش��ود. با این ح��ال روِش تأمی��ن هزینه های 
این رایزن��ان، نیازمند بازنگری اس��ت تا بُروز 
نوس��انات ارزی و یا کس��ری مناب��ع دولتی، 
آسیب مضاعفی به این بخش مهم وارد نکند.

در شرایط فعلی اغلب بازرگانان برای ورود به 
بازار کشورهای خارجی، با صرف هزینه ی باال، 
شناخت سطحی از آن بازار به دست می آورند 
که با احتمال باالی عدم موفقیت در صادرات 

به آن کشور نیز همراه است. مهر 

گزارش

دیروز حس��ن روحانی رئیس جمهور کشورمان تهران را به 
مقصد مالزی و س��پس ژاپن ترک کرد، سفری که با هدف 
نگاه به ش��رق و روابط نزدیک تر با کشورهای مهم آسیایی 
صورت گرفت، اما آنچه مد نظر ناظران سیاسی است اینکه 
رئیس جمهور کش��ورمان بیش��تر از اینکه ب��ه دولتمردان 
ژاپن��ی دلخوش کند که تمام قد س��کان خود را در اختیار 
آمریکا و متحدانش قرار داده اند، بر روی مالزی که کشوری 
مس��تقل از نظر سیاسی اس��ت و قرابت فرهنگی و مذهبی 
ب��ا ملت ایران دارد متمرکز ش��ود که بط��ور حتم نتیجه و 

دستاوردهای بهتری بدست خواهیم آورد.
حس��ن روحانی دی��روز در فرودگاه مهرآباد و در پاس��خ به 
پرسش��ی درباره اهداف سفر به مالزی و ژاپن به خبرنگاران 
گفت: در مرحله نخس��ت س��فر که به دعوت آقای ماهاتیر 
محمد نخس��ت وزیر مالزی انجام می گی��رد، عمدتاً روابط 
چندجانبه دنیای اس��الم مورد بررسی قرار می گیرد. رئیس 
جمهور افزود : در اجالس س��ران کواالالمپور،کش��ورهای 
مهمی از دنیای اس��الم در سطح س��ران شرکت می کنند. 
ای��ران، ترکیه، پاکس��تان، قط��ر، مال��زی و اندونزی، جزو 
کش��ورهایی هس��تند که در سطح س��ران در این اجالس 

حضور دارند.
رئی��س جمهور به روابط ایران و ژاپ��ن بویژه از آغاز دولت 
یازدهم اش��اره کرد و اظهارداش��ت: در حال حاضر نودمین 
س��ال در روابط سیاسی بین ایران و ژاپن است. ژاپن بعد از 
انقالب در ایران فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های 
خوب و مهمی داشته است. االن هم راجع به مسایل زیست 
محیطی با هم مذاکرات تنگاتنگ و خوبی داریم. اگر امروز 
کاه��ش روابطی می بینیم این کاهش روابط موقت به دلیل 

فشار ظالمانه آمریکا و تحریم غیرقانونی است.
ناطران سیاس��ی میگ ویند آقای روحانی نباید به مقامات 
ژاپنی دلخوش کند و شاید سفری اشتباه، در زمانی اشتباه 
و به مقصدی اشتباه در حال انجام شدن است و این بار البته 
بعد اشتباه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن وجود 

داشتن امیدی اشتباه و واهی به نتایج این سفر است.

توجه جدی روحانی به مالزی 
دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در خصوص اهمیت س��فر حسن روحانی به مالزی 
و ژاپ��ن گفت: یکی از موضوعات مهم و اساس��ی از کش��ور 
ارتباطات خارجی و گسترش روابط بین المللی است، البته 
همه می دانیم در شرایط افزایش ارتباطات در جهان کنونی 
هر چه قدر روابط خارجی کش��ورها گس��ترده و متنوع تر 
باشد امتیاز آن کشور در بازیگری بین المللی بیشتر خواهد 
بود. وی افزود: بر این اس��اس اکثر کش��ورها سعی و تالش 
وافرانج��ام می دهند تا بتوانند س��طح روابط کش��ور متبوع 
خویش را با دیگر کشورها گسترش داده و عمق این روابط 
را افزون نموده و در مجموع هر کشوری که روابط منطقه و 
بین المللی خود را بتواند وس��یع تر نماید قدرت نفوذش در 

سطح بین الملل نیز گسترش خواهد یافت. 

ب��ه باور صدرالحس��ینی؛ بع��د از پیروزی انقالب اس��المی 
یک��ی از مهمترین اهداف نظام س��لطه ب��ر علیه جمهوری 
اس��المی ایران انزوای منطقه ای و بین المللی بوده است و 
در حقیق��ت یکی از اهرم های کنترل فراگیر ش��دن و الهام 
بخش بودن آموزه های انقالب اس��المی توسط امریکا ایران 
هراسی  و ادعای منزوی بودن جمهوری اسالمی از 40سال 

پیش تاکنون می باشد. 
این کارشناس مسائل سیاست خارجی اظهارداشت: در تمام 
این ایام تالش مسئوالن عالی ایران و سازمان ها و نهادهای 
مرتبط بویژه وزارت خارجه ایران گسترش و تعمیق روابط 
ایران اس��المی با همه کشورهای جهان به جز رژیم غاصب 
صهیونیس��تی  و آمریکا که نماد ش��یطان بزرگ در انقالب 

اسالمی است بوده است. 
این استاد دانش��گاه تصریح کرد: در طول 40سال گذشته 
همه روس��ای جمهور با ش��رکت در مجام��ع منطقه و بین 
المللی س��عی وافر نموده تا آمریکا به هدف به انزوا کشیدن 

جمهوری اس��المی نائل نش��ود و نتواند با تصویر سازی از 
ایران پس از پیروزی انقالب اس��المی چه��ره واقعی مردم 
ایران مختوش نشان دهد و از این مسیر به اهداف ناصواب 
خویش برسد؛ سفر اخیر رئیس جمهور به دو کشور آسیایی 
مالزی وژاپن که نشان از سیاست اصولی جمهوری اسالمی 
ایران به منظور گس��ترش روابط با کشورهای آسیایی دارد 
می تواند ثمرات اثر بخش��ی برای آینده این قاره تاثیر گذار 

بر معادالت بین المللی داشته باشد. 
وی گفت: از یک طرف جایگاه مهم جمهوری اسالمی ایران 
در ژئ��و پولوتیک غرب آس��یا و از طرف دیگر س��طح تاثیر 
گذاری ژاپن در تکنولوژی جهانی با مردمی س��خت کوش 
و پر کار و از طرفی س��رعت سرعت پیشرفت کشور مالزی 
در حوزه های گوناگون و دیدگاه های مش��ترک با این کشور 
در مسائل عمده جهان اسالم مانند حمایت از مردم مظلوم 
فلس��طین آزادی س��رزمین های غصب ش��ده توسط رژیم 
غاصب صهیونیتی و حمایت مسلمانان جهان با هر عقیده و 
مذهب و بسیاری دیگر از نقاط مشترک  بین غرب و شرق 
آس��یا می تواند آینده روابط ایران با این دو کش��ور را دچار 
تحول نموده و تجربیات موجود در هریک از این کشورها را 

به همدگیر منتقل نمایند. 
وی خاطرنش��ان کرد: موض��ع اخیر آق��ای ماهاتیر محمد 
نخس��ت وزیر مالزی که ابراز داش��ته ما عالقه ای به حضور 
در تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران نداش��ته و 
نخواهیم داش��ت اما سلطه گری و خش��ونت آمریکا باعث 
ش��ده است نتوانیم در سطح عالئق دو کشور مالزی و ایران 
و سطح روابط اقتصادی خویش را گسترش دهیم می تواند 
به عنوان جهت گیری رس��می این کشور محسوب نمود و 
انتظار این است که وزارت خارجه ایران به عنوان مهمترین 
و تاثیر گذارترین نهاد مش��ورتی در حوزه سیاست خارجی 
این موضع گیری نخس��ت وزی��ر مالزی را در گفت وگوهای 
آقای��ان روحانی و ماهاتیر محمد بط��ور جدی مد نظر قرار 

دهد. 
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توجه  به کواالالمپور بیشتر از توکیو باشد
سفر حسن روحانی به ژاپن ومالزی با هدف نگاه به شرق

نگاهی به یکی از الزامات تحقِق رونق تولید ملی:

چرامأموریت دستگاه دیپلماسی محقق نمی شود؟


