
الوروف:
 هیچ مانعی برای همکاری نظامی 

روسیه و ایران وجود ندارد

وزیر امور خارجه روس��یه در مصاحبهای با اش��اره 
به وضعیت سیاس��ت بینالمللی در س��ال ۲۰۲۰ و 
چالش��های پیِش��روی جامع��ه جهانی، به تش��ریح 
اولویته��ای سیاس��ت خارج��ی مس��کو، رواب��ط با 
کش��ورهای غربی، بهخصوص آمریکا و انتظارات از 

دولت جدید ایاالت متحده پرداخت.
س��رگئی الوروف در مصاحبه��ای اختصاص��ی ب��ا 
خبرگ��زاری »نووس��تی« اع��ام کرد که در س��ال 
۲۰۲۰ اصلیتری��ن مس��ئله مطرح برای سیاس��ت 
بینالملل��ی این بود که جه��ان چه نتیجهگیریای از 
بیم��اری همهگیر ویروس کرونا خواهد گرفت و آیا 
کشورها موفق شدند در برابر این تهدید مشترک با 

یکدیگر وحدت بهوجود آورند.
الوروف در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار ریانووس��تی 
درباره امکان افزایش همکاریهای نظامی � فنی بین 
مس��کو و تهران، تأکید ک��رد: در زمان حاضر، هیچ 
محدودیت��ی در همکاری نظام��ی � فنی با ایران از 

سوی شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد.
 دو کش��ور روس��یه و جمه��وری اس��امی ای��ران 
ح��ق تعامل در ای��ن زمینه را دارند و سیاس��ت ما 
در خصوص همکاریهای نظامی با س��ایر کش��ورها، 
کامًا مطابق با هنجارهای حقوق بینالملل اس��ت و 
با انطباق کامل با قوانین مربوط به کنترل صادرات 
روسیه انجام میش��ود که یکی از دقیقترین قوانین 

موجود در جهان است. 
تکرار میکنم که روس��یه ضم��ن ادامه همکاریهای 
نظامی � فنی با جمهوری اس��امی ایران، که بدون 
تردید ح��ق تضمین تواناییه��ای دفاعی خویش را 
دارد، بهطور کامل به تعهدات بینالمللی خود پایبند 
اس��ت و همواره از اولوی��ت حفظ ثبات و امنیت در 

منطقه پیروی میکند. 
وزیر خارجه روسیه یادآور شد که سال ۲۰۲۰ برای 
روابط بینالملل، سال دشواری بود و نمیتوان بهطور 
خاصه نتایج آن را یک موفقیت بزرگ یا شکس��ت 
بزرگ ارزیابی کرد. بدیهی است که بیماری همهگیر 
ویروس کرونا تأثیر منفی بر سیاس��ت و دیپلماسی 
جهان گذاش��ته و بحران عمیقی در اقتصاد جهانی 
ایجاد کرده اس��ت و اکنون نیز ی��ک دوره بهبودی 
طوالنی و دش��وار پیِش��روی همه کشورهاست، در 
عین حال، چالش��ها و تهدیدهای موجود، از جمله 
تروریس��م، قاچاق مواد مخدر و ان��واع دیگر جرایم 
فراملیت��ی از بین نرفته اس��ت، بحرانهای درازمدت 
قبلی همچنان شعلهور و کانونهای جدیدی از تنش 

نیز بهوجود آمده است.
الوروف ادام��ه داد: »دلی��ل اصل��ی ای��ن مس��ئله، 
همانطور که ما بارها در این باره صحبت کردهایم، 
عدم تمایل تعدادی از کش��ورهای غربی، بهرهبری 
ای��االت متحده، برای برقراری همکاری س��ازنده و 

برابر با سایر نقشآفرینان بینالمللی است.
 همتایان غربی همچنان به استفاده فعال از طیفی 
گسترده از ابزارهای نامشروع � از جمله اعمال فشار 
تا جنگ اطاعاتی � ادامه دادند. آنها درخواستهای 
دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر 
س��ازمان ملل متحد برای کنار گذاشتن تحریمهای 
یکجانبه � با توجه به ش��رایط اضطراری انسانی در 
جهان � بهمنظور امکان دسترسی و تأمین داروها، 
تجهی��زات و مواد غذایی مورد نی��از برای مبارزه با 
وی��روس برای همه کش��ورها را نادیده گرفتند، در 
ای��ن رابطه، ابتکارعم��ل رئیس جمه��ور والدیمیر 
پوتین برای اعام "کریدور س��بز" در عرصه تجارت 
بینالملل و توقف جنگ تجاری و تحریمها، نیز مورد 
توج��ه غربیها قرار نگرفت، این در حالی اس��ت که 
خطمشی واشنگتن در از بین بردن پایههای بیشتر 
معماری ثبات راهبردی جهانی و کنترل تسلیحات 

هم همچنان ادامه دارد.«
 وی افزود: در چنین شرایطی، ما همه اقدامات الزم 
را ب��رای محافظت قابل اعتم��اد از منافع ملی خود 
انجام دادیم و در عین حال به پیش��برد یک برنامه 
بینالمللی سازنده و یکپارچه ادامه دادیم و در جهت 
اطمینان از تقسیمناپذیری امنیت در همه ابعاد آن 
فعالیت داریم که از جمله تاشهای سازنده روسیه، 
ب��ا میانجیگ��ری فعال ش��خص والدیمی��ر پوتین، 
متوقف کردن درگیریهای خونین در منطقه قرهباغ 

کوهستانی بود.  تسنیم 

اخبار گزارش

دبیر کل حزب اهلل لبنان به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد 
ش��هید حاج قاسم سلیمانی در گفتگویی اختصاصی شهید 
قاس��م س��لیمانی را پرورش یافته مکتب امام خمینی )ره( 

توصیف کرد.
س��ید حس��ن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان به مناسبت 
س��الگرد شهادت س��پهبد شهید حاج قاسم س��لیمانی در 
گفتگویی اختصاصی با ش��بکه پرس تی وی ش��هید قاسم 
سلیمانی را پرورش یافته مکتب امام خمینی )ره( توصیف 
و عنوان کرد: تقریباً ۲۰ سال از اولین ماقاتم با حاج قاسم 
و آغاز روابط ما می گذرد. او کسی بود که همیشه به دیدار 
دوس��تان خود می رفت و به س��خنان مب��ارزان خود گوش 
م��ی داد و در عین حال، خ��ود در میدان مبارزه حاضر بود. 
چنین ویژگی ش��خصیتی باعث می شود تا او در مدیریت و 

فرماندهی از امتیاز ویژه ای برخوردار باشد.
وی ادامه داد: یکی از محس��نات حاج قاس��م، رفتار او بود 
که همواره حامی مجاهدین بود و همیش��ه نس��بت به آنها 
محبت داشت. این ش��یوه رفتار، تأثیرات اخاقی و معنوی 
بر مس��ئوالن اینجا داشت. همچنین این منش، به وی این 
ام��کان را می داد تا تمامی نظرات و دیدگاه ها را بش��نود و 
تنها به نظرات افرادی که به دیدار وی در دفترش می روند، 
اکتفا نکند. این مس��ئله به حاج قاسم کمک می کرد تا دید 
و نگرش بهتری داش��ته باشد و سایر جنبه ها را نیز در نظر 
بگیرد و طرز فکر عمیق تری نس��بت به مسئولیت های خود 

داشته باشد.
نص��راهلل: حاج قاس��م تنها به اس��ناد مکتوبی که از س��وی 
مقامات به دس��تش می رس��ید، اکتفا نمی کرد و به میدان 
جنگ قدم می گذاشت و با چشم خود شرایط را مشاهده و 

با افراد در سطوح مختلف، گفت وگو می کرد
دبی��ر کل ح��زب اهلل لبنان عن��وان کرد: او تنها به اس��ناد 
مکتوبی که از س��وی مقامات به دس��تش می رسید، اکتفا 
نمی کرد و به میدان جنگ قدم می گذاشت و با چشم خود 
ش��رایط را مش��اهده و با افراد در س��طوح مختلف، گفتگو 
می کرد. این یکی از ویژگی های مکتب حاج قاسم سلیمانی 
اس��ت که در میان س��ران نظامی، روش مرسومی به شمار 
نم��ی رود. البته در ایران تمامی فرماندهان بزرگ در دوران 
دفاع مقدس به دیدار س��ربازان و مبارزان می رفتند اما این 
مس��ئله تنها در ای��ران صدق می کند و در خ��ارج از ایران 
مش��اهده نمی ش��ود. وی افزود: یکی دیگ��ر از ویژگی های 
حاج قاس��م، خستگی ناپذیری وی بود. همه ما ممکن است 
خس��ته شویم و احساس کنیم که مشکات فشار زیادی به 
ما وارد می کنند، اما حاج قاسم هرگز دست از کار و تاش 
برنمی داشت. او صبر و استقامت زیادی در برابر سختی ها و 
مشکات داشت. من هرگز اغراق نمی کنم اما تاکنون فردی 
را ندیده ام که بتواند همانند حاج قاس��م در برابر سختی ها 

مقاومت کند.
س��ید حس��ن نص��راهلل گف��ت: او همچنین فردی بس��یار 

سخت کوش و پیگیر بود. حاج قاسم همواره تاش می کرد 
تا از وقت خود نهایت اس��تفاده را بب��رد. خضوع و فروتنی 
حاج قاس��م بی بدیل بود حتی در دیدار با افراد عادی بسیار 
فروتنانه رفتار می کرد. اینها بخش��ی از مکتب حاج قاس��م 

سلیمانی هستند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان خاطرنشان کرد: مکتب حاج قاسم 
یعن��ی خطرپذیری؛ مرگ هر لحظه او را تهدید می کرد. اما 
او همواره در خط مقدم بود و من همیشه در این موضوع با 
او مخالفت می کردم. همواره س��عی می کرد تا حاج قاسم را 
به پش��ت خط مقدم بیاورم، اما هیچکدام از ما نتوانستیم او 

را وادار به این کار کنیم.
وی ادامه داد: حاج قاسم از قدرت باالیی در تحمل مشکات 
و روزهای س��خت برخوردار بود. برای مثال، در جنگ ۳۳ 
روزه رژی��م صهیونیس��تی در ژوئی��ه ۲۰۰۶، او از تهران به 
دمش��ق می آم��د و با ما تم��اس می گرف��ت و می گفت که 
می خواهد به ضاحیه جنوبی بیاید. من به حاج قاسم گفتم 
»منظور ش��ما چیست؟«. این کار ممکن نبود. تمامی پل ها 
و خیابان ها بسته بودند، هواپیماهای اسرائیلی به هر هدفی 
حمله می کردند و یک وضعیت جنگی کامل حکمفرما بود. 
کسی نمی توانست به بیروت یا ضاحیه بیاید. اما حاج قاسم 
اصرار داشت که »اگر شما خودرویی را نفرستید، خودم به 
تنهایی می آیم«. او مصر بود و در نهایت به لبنان آمد.حاج 
قاس��م همواره تاش می کرد تا از وقت خود نهایت استفاده 
را بب��رد. خض��وع و فروتنی حاج قاس��م بی بدیل بود حتی 
در دیدار با افراد عادی بس��یار فروتنانه رفتار می کرد. اینها 

بخشی از مکتب حاج قاسم سلیمانی هستند
وی اف��زود: در جن��گ ۳۳ روزه، حاج قاس��م کمک زیادی 
به ما ک��رد. فرماندهان عراقی ما می گفتند که او همیش��ه 

در مب��ارزه علیه تکفیری های داعش��ی، در خط مقدم نبرد 
و در کن��ار نظامیان عراقی و س��وری بود. این یکی دیگر از 
ویژگی های شخصیتی حاج قاسم است. بنابراین، می توانیم 
بگوییم که مکتب حاج قاس��م نش��أت گرفته از مکتب امام 
خمین��ی )ره(، رهنمودهای رهبر انقاب اس��امی آیت اهلل 
س��ید علی خامنه ای و تجربه دفاع مقدس است.سیدحسن 
نص��راهلل در خصوص نقش حاج قاس��م در جنگ ۳۳ روزه 
گفت: نخس��ت باید بگویم که حضور حاج قاس��م در لبنان 
در روزه��ای نخس��ت جنگ بس��یار حیاتی و مه��م بود. او 
می توانس��ت به لبنان نیاید و در تهران بماند و اخبار جنگ 
را دنبال کند. یا اینکه به دمش��ق برود و جنگ را نزدیک تر 
با ما پیگیری کند. در آن روزها، دمشق مورد تجاوز و حمله 
نیروهای رژیم صهیونیس��تی قرار نگرفته بود اما حاج قاسم 

اصرار داشت که به لبنان بیاید.
دبی��رکل حزب اهلل لبنان گف��ت: در اولین روز حضور حاج 
قاس��م در لبنان، جلس��ه ای را ترتیب دادی��م. او در اولین 
روزهای ش��روع جنگ به لبنان رسید. بعد از پایان جلسه، 
حاج قاس��م چن��د روز در لبنان ماند و به تهران بازگش��ت 
ت��ا به رهبر انقاب اس��امی آیت اهلل س��ید علی خامنه ای 
گزارش دهد. این در حالی بود که بازگشت وی در شرایطی 
خطرن��اک اتفاق افتاد. بازهم تک��رار می کنم، او این بار هم 
می توانست در تهران یا دمشق بماند اما مصر به بازگشت به 

لبنان بود. او تا آخرین روز جنگ در لبنان ماند.
وی ادامه داد: وقتی حاج قاسم از تهران به لبنان بازگشتند، 
پیامی را از رهبر انقاب اسامی آیت اهلل سید علی خامنه ای 
برای ما آوردند که با دست خط خود ایشان یعنی حاج قاسم 
نوش��ته شده بود. مضمون این نامه بدین گونه بود که »این 
جنگ خیلی سخت و شدید خواهد بود« و در آن زمان، آیت 

اهلل س��ید علی خامنه ای فرمودند ک��ه جنگ ۳۳ روزه رژیم 
صهیونیستی شبیه جنگ خندق )احزاب( است، جنگی که 
در آن، مدینه محاصره شده بود و روزهای سختی به پیامبر، 
یارانش و مردم ش��هر مدینه گذشت. رهبر انقاب همچنین 
به آیاتی از قرآن کریم در رابطه با جنگ خندق اشاره کردند 
که »جان ها به گلو رسید و به وعده خدا گمان های گوناگون 
بردید«. ایشان همچنین تاکید کردند که ما پیروز این جنگ 

سخت و سهمگین خواهیم بود.
یکی از نعمت های الهی که در زندگی نصیبم ش��د، آشنایی 
با حاج قاس��م س��لیمانی و رابطه برادری، دوستی میان ما 
ب��ود. من همیش��ه حاضر بودم تا جان خ��ود را فدای حاج 

قاسم کنم
س��ید حس��ن نصراهلل عنوان کرد: بسیار خوش��حال بودیم 
که رهبر انقاب اس��امی با اطمینان از پیروزی ما س��خن 
می گفتن��د، در حالی ک��ه تمام دنیا می گفتن��د که چگونه 
ممکن اس��ت حزب اهلل بتواند در براب��ر آمریکا، اروپا، غرب 
و دیگر کش��ورهای عربی که از رژیم صهیونیس��تی در این 
جنگ حمایت می کردند، مقاومت کند. رهبر انقاب گفتند 
که ما پیروز این جنگ خواهیم بود و ما می بایس��ت استوار 
و ثابت قدم می ماندیم و ب��ه خدا توکل می کردیم. این یک 
پیش بینی بسیار مهم توسط رهبر انقاب اسامی آیت اهلل 
س��ید علی خامنه ای بود و از آن مهم تر، ایش��ان گفتند که 
ما بع��د از پیروزی در این جنگ به ی��ک قدرت منطقه ای 
بدل خواهیم شد که هیچ قدرتی در منطقه، یارای مقابله و 

پیروزی بر ما را نخواهد داشت.
وی در پای��ان گفت: یکی از نعمت های الهی که در زندگی 
نصیبم شد، آشنایی با حاج قاسم سلیمانی و رابطه برادری، 
دوس��تی میان ما بود. من همیشه حاضر بودم تا جان خود 
را ف��دای حاج قاس��م کنم. ی��ک روز بعد از پای��ان نمازم، 
عزرائیل، فرشته مرگ، در ذهنم متجلی شد و به من گفت 
که می خواهم به ایران بروم و جان حاج قاسم را بگیرم. اما 
گفت که خدا یک اس��تثناء قرار داده و می تواند جان من را 
بگیرد و گرفتن جان حاج قاسم را به تاخیر بیندازد. داشتم 
فکر می کردم که چه جوابی به عزرائیل بدهم که قاطعانه به 

او گفتم که جان من را بگیر و حاج قاسم را فراموش کن.
سید حس��ن نصراهلل عنوان کرد: زمانی که با دوستان خود 
صحبت می کردیم، به آنها می گفتم که حاج قاسم از چنین 
جایگاه باالیی نزد من برخوردار اس��ت. یکی از دوستانم از 
من پرس��ید که چرا چنین عقیده ای نس��بت به حاج قاسم 
داری؟ به او گفتم که به دو دلیل؛ نخست به دلیل دوستی، 
مودت، برادری و احساس��ی که می��ان ما وجود دارد و دوم 
آنکه من معتقدم که وجود او بیش��تر از هر فرد دیگری به 
اس��ام، مس��لمانان، امت و مقاومت خدمت کرد. در اینجا 
تنها بحث احس��اس مطرح نیس��ت، بلکه من به این مرد و 
وجود او در چنین س��طحی اعتقاد دارم. او چنین جایگاهی 

در قلبم دارد.

سخنان دبیر کل حزب هللا لبنان درباره سردار سلیمانی

 همیشه حاضر بودم جانم را فدای حاج قاسم کنم 

شهید سلیمانی، قهرمانی متعلق به همه ملتهای جهان است
س��فیر ایران در مس��کو در وبینار نقش س��ردار س��لیمانی در مبارزه با 
تروریس��م بینالملل، شهید س��لیمانی را قهرمانی متعلق به همه ملتهای 
جهان خواند و گفت: اگر رش��ادتهای این ش��هید بزرگوار نبود، مشخص 

نبود که امروز وضعیت منطقه به چه شکل بود.
کاظم جالی با اشاره به مبارزات شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم در 

س��وریه و عراق و یادآوری این مطلب که آمریکاییها و متحدان آنها علیرغم 
ادعاهای خود حتی یک روس��تا را در منطقه از دس��ت تروریستها نجات ندادند، 
تاکید کرد: اگر رشادتهای این شهید بزرگوار نبود، مشخص نبود که امروز وضعیت 
منطقه به چه ش��کل بود. جالی با اش��اره با کارنامه درخشان ایران و روسیه در 
مبارزه با تروریس��م و افراطی گرایی در سوریه، س��ردار شهید سلیمانی را مبتکر 

این همکاری مشترک در این کشور خواند. فارس 

گزارش بهاروند از پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی 
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه گزارش��ی از اقدامات این 
وزارت خانه برای پیگیری حقوقی و قضایی ترور ش��هید س��لیمانی ارائه 
کرد. محس��ن بهاروند، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با 
ارائه گزارش��ی از اقدامات این وزارتخانه برای پیگیری حقوقی و قضایی 

ترور ش��هید سلیمانی، انجام بیش از ۵۰۰ ماقات، ارسال ۲۰۰ یادداشت 
برای کشورها به منظور افشای ماهیت تروریستی بودن این اقدام و درخواست 

برای پیگیری حقوقی موض��وع را از جمله این اقدامات عنوان کرد.وی همچنین 
به ارسال ۵ یادداش��ت حقوقی برای دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت اشاره 
کرد که به عنوان سند رسمی این سازمان منتشر و در نهایت به محکومیت اقدام 
تروریستی آمریکا از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل منجر شده که این جنایت 

را نقض آشکار حقوق بین الملل اعام کرده است. صداوسیما 

مسئولیت هر گونه ماجراجویی بر عهده واشنگتن است
وزیر امور خارجه ایران در گفتوگوی تلفنی همتای قطری ضمن اش��اره 
به برخی تحرکات مش��کوک و شیطنتهای آمریکا در منطقه، مسؤولیت 
عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی را بر عهده واشنگتن خواند. محمد 
جواد ظریف در این گفتوگو با تبیین دیدگاه جمهوری اس��امی مبنی 

بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در تامین ثبات و امنیت فراگیر 
به دور از دخالت بیگانگان و اجتناب از هرگونه تنش، ضمن اشاره به برخی 

تحرکات مشکوک و ش��یطنتهای ایاالت متحده در منطقه، تاکید کرد: مسئولیت 
عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی بر عهده واش��نگتن خواهد بود. علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران نیز واکنش به افزایش تحرک 
ارتش آمریکا در منطقه در توئیترش نوشت: افزایش تحرک ارتش آمریکا در منطقه، 

نمایشی پدافندی و ناشی از ترس، به دلیل شرارتهای گذشته است.  تسنیم 
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هشدار السند الوطنی به آمریکا:

خواب راحتی نخواهید داشت
رئی��س فراکس��یون پارلمانی الس��ند الوطنی ع��راق خطاب به 
عامان جنایت ف��رودگاه بغداد گفت که انتقام خون فرماندهان 
شهید س��لیمانی و المهندس گرفته خواهد شد و قاتان خواب 

راحتی نخواهند داشت.
احمد االس��دی افزود: کس��ی که گمان میکند جنایت فرودگاه 
بغداد بدون مجازات میماند، متوهم است و کسی که در جنایت 
ف��رودگاه نقش داش��ته و با خیال��ی راحت میخواب��د، متوهمتر 

است.
ای��ن نماینده عراق��ی تصریح کرد: انتقام حقیق��ی خون این دو 
ش��هید، اخ��راج نیروه��ای آمریکای��ی از عراق اس��ت و این امر 

بزرگترین سیلی به صورت دولت احمق دونالد ترامپ است.
االس��دی با اشاره به اینکه شهید ابومهدی المهندس با آمریکا به 
مثابه »شیطان بزرگ« برخورد میکرد، افزود که هیچ رئیسجمهوری 
در آمریکا  مشابه حماقتی که ترامپ با ترور شهیدان المهندس و 

سلیمانی مرتکب شد را مرتکب نشده است. 
از سوی دیگر، فالح الخزعلی نائب رئیس فراکسیون السند الوطنی 
نیز از تحقیقات پارلمانی برای شناس��ایی همدستان آمریکاییها 
در جنایت ترور این فرماندهان مقاومت خبر داد و گفت: »دولت 
در پیگیری پرونده ترور این فرماندهان کوتاهی میکند و آمریکا 
تنها به قدرتمندان احترام میگذارد. ترامپ تروریست به ارتکاب 

جنایت ترور فرماندهان پیروزی اعتراف کرده است.«
وی افزود: ما برای شناسایی همدستان آمریکاییها در این جنایت 
تحقی��ق میکنیم و سیاس��ت آمریکا در دوران ریاس��تجمهوری 
بایدن با دوران ریاستجمهوری ترامپ تفاوتی ندارد و آمریکاییها 
میخواهند پیامهای اطمینانبخش به اسرائیل برسانند. فارس 

دانش��یار جغرافیای سیاس��ی دانش��گاه تهران گفت: با 
پیشتاز شدن در اصل گفتوگوی دوجانبه و چند جانبه 

میتوان سوءتفاهمها و ابهامات را برطرف کرد.
کیوم��رث یزدانپن��اه درب��اره روابط ایران با کش��ورهای 
همسایه، گفت: معموال در عرف روابط دیپلماتیک به ویژه 
اولویت بندی در ارتباط گیری با دنیای پیرامون مولفهها و 
رویکردهای مختلفی اثرگذار هستند. او افزود: از مهمترین 
مولفههایی که کش��ورها معموال مد نظ��ر قرار میدهند؛ 
اس��تفاده از تجربی��ات تاریخی بر اس��اس روابط تاریخی 
ش��کل گرفته با دنیای پیرامون و اصل احترام متقابل به 
ویژه با همسایگان است که معموال اشتراکاتی در ساختار 
تاریخی، فرهنگی، تمدنی، زمانی و حتی مذهبی و نژادی 
بین کش��ورها وجود دارد. یزدان پن��اه ادامه داد: ایران به 
واسطه پیشینه تاریخی و تمدنی که یک کشور پیشتاز در 
ترسیم مناسبات دوجانبه، چندجانبه و مناسبات تاریخی، 
از این قاعده مستثنی نیست، لذا کشورها با در نظر گرفتن 
و رعایت تمام الزامات تاریخی، تمدنی، سیاسی، فرهنگی 
و در عصر حاضر مس��ائل مربوط ب��ه امنیت ملی، امنیت 
منطقهای و جهانی برای این موضوع برنامه ریزی میکنند 

و کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست.

 تنظیم روابط با دنیای پیرامون با 
سه اصل اساسی

دانشیار جغرافیای سیاسی دانش��گاه تهران تصریح کرد: 

ایران در روابط با دنیای پیرامون خود در حال حاضر با فراز 
و فرودهای زیادی مواجه اس��ت، اما به نظر میرس��د برای 
اینکه بتواند روابط خود را بهبود ببخش��د باید سه هدف 
اساسی یعنی تامین منافع ملی، احترام متقابل بر اساس 
حس��ن همجواری و اصل نظریه واق��ع گرایی را در روابط 

خود با دنیای پیرامونش تنظیم کند.
او اف��زود: رواب��ط پیرامون��ی م��ا ب��ر اس��اس تعلقات 
ژئوپلیتیک��ی، فرهنگ��ی، تمدن��ی و مذهبی ب��ا دنیای 
پیرامون گره میخورد. آن چیزی که مس��لم اس��ت در 
ای��ن س��اختار و در این فرآیند ترس��یم روابط با دنیای 
پیرامون در نظر داش��تن س��ه اصل منافع ملی، احترام 
متقابل و تعلقات س��رزمینی به منظور تثبیت موقعیت 
خود با همس��ایگان و موقعیت خود در مناطق پیرامون 

حائز اهمیت است.
ی��زدان پن��اه ادام��ه داد: در حقیق��ت در ح��ال حاضر 
مناس��بات ما با اکثر کش��ورهای همسایه در خور شأن 
و منزلت ما و همس��ایگانمان نیس��ت، البته با برخی از 
کش��ورهای همسایه مانند عربس��تان و ارتباط سیاسی 
م��ا با امارات بنا به دالیلی به طور کامل روابطمان قطع 
شده است، همچنین ارتباط مان با برخی از همسایگان 
در پایینترین س��طح ممکن ق��رار دارد مانند ارتباط با 
کوی��ت، بحرین و حتی پاکس��تان ک��ه بزرگترین و پر 

جمعیتترین همسایه اسامی ماست.
دانشیار جغرافیای سیاس��ی دانشگاه تهران اظهار کرد: 

آنطور که مسلم است این سبک از روابط نمیتواند تامین 
کنن��ده امنیت ملی و تضمین کننده امنیت مرزهای ما 
باشد و کشوری که ۱۵ همسایه دارد و تمام کشورهای 
همس��ایه آن به جز ارمنستان مسلمان هستند، باید در 
ساختار روابط خارجی خود تجدید نظر کند و بر اساس 
اص��ل نظریه واقع گرایی و کنار گذاش��تن یک س��ری 
رفتارهایی که منجر به حساس��یتهای منطقهای ش��ده 

و میشود، روابط خود را بهتر کند.
او اف��زود: اکن��ون بخش قاب��ل توجه��ی از روابط ما با 
همسایگان تحت تاثیر حساسیتهای موجود است، مثا 
ما متهم میش��ویم که در س��اختار روابط خارجی رفتار 
رسمی را رعایت نمیکنیم و با در پیش گرفتن رویههای 
غیر متعارف از جمله گروههای غیر رسمی در برخی از 
کشورها امنیت منطقهای را تحت تاثیر را قرا میدهیم، 
لذا اگر همس��ایگان نسبت به این موضع بدبین هستند 
باید با آنها اصل گفتوگو را مد نظر قرار داد و با پیشتاز 
ش��دن در اصل گفتوگوی دوجانبه و چن��د جانبه این 
س��وءتفاهمها و ابهامات را برطرف کرد تا روابط منطقی 
مبتن��ی بر واقع گرایی، اص��ل تامین منافع ملی و اصل 

احترام متقابل شکل بگیرد.
ی��زدان پناه ادامه داد: سیاس��ت خارجی ای��ران در مورد 
همس��ایگان در ش��رایط فعلی مطلوب نیست و جز در ۲ 
کش��ور به نظر میرس��د در دیگر عرصهها نوسانات زیادی 
داریم در حالی که اگر یک اتحاد منطقهای با همسایگان 
تشکیل دهیم، این میتواند تضمین کننده ثبات امنیت ملی 
و منطقهای برای دراز مدت باشد و اجازه ندهد که منطقه 
جوالنگاه نیروهای فرامنطقهای ش��ود که بابت اس��تقرار 
امنیت میلیاردها دالر هزین��ه مادی و هزینههای متعدد 

انسانی را متوجه منطقه میکند.  باشگاه خبرنگاران 

  یزدان پناه:

باید با گفت و گو با همسایگان سوء تفاهم ها را برطرف کرد


