
ضرورت قصاص عامالن ترور 
فرماندهان مقاومت

رئیس سازمان الحشد الشعبی خواستار قصاص کلیه 
عامالن ترور حاج قاسم و ابومهدی شد. فالح الفیاض 
تصریح کرد که تظاهرات میلیونی پاسخ و انتقام خون 
فرماندهان ش��هید است . ما به شهدای خود وفاداریم 
بر ضرورت قصاص تمام کس��انی که در جنایت ترور 
فرماندهان پیروزی دست داشتند، تاکید داریم. رئیس 
سازمان الحشد الشعبی عراق افزود: با عزت و حاکمیت 
از کلیه حقوق و منافع خود محافظت خواهیم میکنیم. 
فتنهانگیری، طائفهگری مذهبی و قومیگرایی موجب 
عقب رفت عراق طی دهههای گذش��ته شد. وحدت 
عراق راز قدرت آن است و من از شما میخواهم که زیر 

لوای وطن و مرجعیت بمانید. ایسنا 

انقالب اسالمی ایران ثمره فداکاری 
و شهادت بود

س��ید عبدالمل��ک بدرالدین الحوث��ی، رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن، در س��خنانی به مناس��بت روز شهید، 
گفت که در س��الروز ش��هید، بار دیگ��ر بر عزم خود 
تأکید کرده و یاد و خاطره ش��هدا و فداکاریش��ان را 
زنده نگ��ه می داریم. او گفت که بای��د از راه و منش 
شهدا، درس های مفیدی بگیریم و مسئولیتی که بر 
گردن جامعه و حکومت در خصوص خانواده ش��هید 
داریم را یادآور ش��ویم. عبدالمل��ک الحوثی در ادامه 
گفت: »انقالب اس��المی ایران تجربه ای بود که ثمره 
فداکاری را نشان داد و آن هم آزادی ایران از هیمنه 
آمریکا و حکومت ش��اه بود. سوریه و عراق و بحرین 
نیز نمونه هایی از نتیجه ایس��تادگی و آمادگی برای 
فداکاری و شهادت را به نمایش گذاشته اند.«او سپس 
به سیاس��ت های دشمنان اسالم پرداخت و گفت که 
دش��منان در مرحله کنونی، به اقداماتش��ان از خارج 
اکتفا نمی کنند و تالش دارند امت اسالمی را از داخل 

و از طریق جریان نفاق به آتش بکشند. فارس

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

هدی دهقان بذرافشان-س��ران س��عودی و ب��رخ مرتجعان 
عرب��ی در حالی با هدف از س��رگیری روابط با س��وریه به 
دمشق چراغ سبز نشان دادند که کارشناس مسائل منطقه 
معتقد اس��ت، عربستان به دنبال قطع نفوذ ایران در سوریه 
و منطقه اس��ت و در ذی��ل آن می خوهد جای تهران را در 

بازسازی سوریه پر کند.
اخیراً رس��انه ها از تحرکات جدید س��عودی ها در سوریه در 
قالب از س��رگیری مجدد پروازها و افتتاح سفارت عربستان 

در دمشق خبرهایی منتشر کردند. 
با آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ روابط ریاض و دمشق 
رو به تیرگی و سپس قطع روابط گرایید. در طول این سال 
ها عربس��تان همواره از گروه های معارض سیاسی سوری و 
همچنین گروه های مس��لح سوری حمایت به عمل آورده و 

حتی اقدام به ارس��ال هزاران تروریس��ت تکفیری وهابی از 
عربستان و کشورهای دیگر منطقه و جهان به سوریه کرد.
اما چندی پیش رسانه های نزدیک به نظام سوریه از دیدار 
بش��ار جعف��ری، نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل با 
همتای س��عودی خود عبداهلل المعلم��ی و فهد بن عبداهلل 
المبارک، وزیر مش��اور عربس��تان در حاشیه جشن ریاست 

عربستان بر نشست گروه ۲۰ خبر دادند.
در فوریه گذش��ته نیز گزارش هایی مبنی بر اقدام عربستان 
جه��ت فراهم کردن مقدم��ات افتتاح مجدد س��فارت این 
کشور در دمشق منتشر شد. این گزارش ها تأکید می کردند، 
عربس��تان تالش برای نزدیک شدن به نظام سوریه را از دو 
س��ال قبل آغاز کرده و افتتاح سفارت این کشور در دمشق 
با پیش قدمی یوس��ف بن علوی، وزیر خارجه سابق عمان 
و پ��س از وی فال��ح الفیاض، عضو انئ��الف البناء عراق و با 
هماهنگی با روسیه و جمهوری اسالمی و میانجیگری عراق 

صورت می گیرد.
اف��زون ب��ر آن، در ماه های اخیر که ارزش لیره س��وریه به 
شدت کاهش یافته، عربستان اقداماتی در راستای حمایت 
از نظام پولی و بانکی نظام سوریه در قالب منع جمع آوری 
کمک ه��ای مالی برای معارضان س��وری و مس��دود کردن 
حساب های بانکی سران معارض نظام سوریه به عمل آورده 

است.
البته در این راس��تا برخی دیگر از کش��ورهای عربی نیز به 
تقلید از عربس��تان برای از س��رگیری روابط  سوریه دست 
به کار ش��دند؛ اما آنچه از نگاه ناظران سیاس��ی دور نمانده 
است اینکه از سرگیری روابط کشورهای عربی به خصوص 
عربستان با دمشق نمی تواند، امری عادی و ساده تلقی شود 
که مهترین آن با هدف مقابله با گس��ترش نفوذ جمهوری 
اس��المی و محوری مقاومت در منطقه و کشورهایی چون 

عراق، سوریه، لبنان، یمن و غیره درحال انجام است.

سیاست پلید عربستان در قبال ایران 
حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاست روز در خصوص تقالی عربستالن برای 
از سرگیری روابط با س��وریه گفت: برخی کشورهای عرب 
منطقه مثل عربس��تان، امارات و بحرین که نقش تخریبی 
در بحران 9 س��اله سوریه ایفا کردند؛ حاال در آستانه خروج 
س��وریه از این بحران  تالش دارند که به سوریه چراغ سبز 
نش��ان دهند و برای از سرگیری روابط هرچه سریعتر وارد 
عمل ش��وند و بتوانن��د ذیل قطع نفوذ ایران در س��وریه و 

منطقه جای تهران را در بازسازی سوریه پر کنند.
وی با تاکید بر اینکه به نظر می رس��د که دولت سوریه نیز 
نگاهش به  جهان عرب مثبت اس��ت، بیان داشت:س��وریه 
ت��الش دارد تا رابط��ه خود را با کش��ورهای عربی علیرغم 
جفاهایی که این کش��ورها علیه مردم کشورش انجام دادند 
حفظ کند. این کارش��ناس مسائل منطقه به سیاست پلید 
سران سعودی برای از سرگیری روابط با دولت سوریه اشاره 
کرد و گفت: س��عودی می خواهد بگونه ای روابط خود را با 
س��وریه احیاء کند، تا ذیل آن بتواند مان��ع از ادامه نفوذ و 

روابط خوب  تهران- دمشق شود.
هان��ی زاده ب��ا بیان اینکه دولت س��وریه فری��ب این گونه 
مش��وق های س��عودی ها را نخواهد خورد و همچنان روابط 
خود را با تهران در باالترین س��طح حفظ خواهد کرد، بیان 
داش��ت: سوریه به دنبال این اس��ت که توازنی بین ایران و 
کش��ورهای عربی ایجاد کند؛البته سوریه جفای کشورهای 
مرتجع عرب��ی را در حق مردمش فراموش نخواهد کرد اما 
باز باید هوش��یاری الزم را در از س��رگیری روابط با سران 
سعودی و سایر کشورهای عربی که روزی بالی جان مردم 

سوریه بودند به کار بندد.

کارشناس مسائل منطقه مطرح کرد:

چراغ سبز سعودی ها 
به سوریه برای قطع 

نفوذ ایران  

مقاومت در جنگ آینده با استراتژی حاج قاسم می جنگد
عضو شورای مرکزی حزباهلل ضمن اشاره به تأثیر اقدامات شهید سلیمانی 
در تغیی��ر معادالت منطقه، تصریح کرد، مقاومت در هر جنگی در آینده 
بر اس��اس استراتژی حاج قاسم خواهد جنگید. شیخ نبیل قاووق افزود: 
آرزویش این بود که جنبش��های مقاومت بتوانند کنست پارلمان، وزارت 

جنگ، تأسیس��ات نظامی و راهبردی رژیم صهیونیستی را هدف بگیرند و 
قبل از ش��هادتش، این آرزو را محقق کرد. وی تأکید کرد، حاج قاسم نقشی 

اساس��ی در ایجاد س��امانه موش��کی که قادر به احاطه رژیم صهیونیستی باشد، 
داش��ت و امروز معادله بزرگ بازدارندگی و تهدید موجودیتی رژیم صهیونیستی 
ش��کل گرفته اس��ت. وی بر آمادگی مقاومت در لبنان برای هر جنگی در آینده 
نظارت داش��ت، تصریح کرد، رابطه میان این شهید و سید حسن نصراهلل دبیرکل 
حزباهلل فرای مسایل کاری بود و یک رابطه برادرانه و محبت آمیز بود. فارس 

مخالفت العبادی با بیطرفی در اقدامات ضد ایرانی آمریکا
نخستوزیر اسبق عراق در توییتی از رأی ممتنع عراق به طرح ضد ایرانی 
آمریکا در س��ازمان ملل انتقاد کرد و گفت که بیطرفی در چنین مسائلی، 
محلی از اعراب ندارد. حیدر العبادی در حس��اب توییتری خود نوش��ت: 
اینکه عراق به اعمال تحریمها علیه ایران رأی ممتنع بدهد، به نظر میرسد 

که بخشی از دور کردن عراق از درگیری بین محورها )محور ایران و محور 
آمریکا( است ولی بیطرفی در کمک به مسائل عادالنه ملتها معنایی ندارد و ما 

باید برای تحقق صلح از حق حمایت کنیم. ما تالش میکنیم که عراق مرکز باشد نه 
تابع کسی و خواهان بیطرفی عراق در درگیری محورها هستیم و در همان حین از 
مسائل برحق ملتهای منطقه نیز حمایت میکنیم. دو روز پیش، تالش آمریکا برای 
گنجاندن طرح تشکیل کمیته تحریمهای ایران در برنامه بودجه سال آینده سازمان 

ملل با شکست مواجه شد که با مخالفت ۱۱۰ کشور، رد شد.  مهر

یمن قلب تپنده جبهه مقاومت است
س��فیر تهران در صنعاء با بیان اینکه ایران در کنار مردم یمن ایستاده 
است، یمن را قلب تپنده جبهه مقاومت خواند که با پایداری و استواری 
خود، برنامههای اس��تعمار و صهیونیس��م را خنثی کرده است. حسن 
ایرل��و با بیان اینکه ابعاد فداکاریهای مردم یمن در س��طح ژئوپلیتیک 

منطقه تأثیر فراوانی دارد، خاطر نشان کرد: به لطف این فداکاریها، آنها 
ب��ه یک قدرت بزرگ منطقهای تبدیل خواهند ش��د ای��ن دیپلمات ایرانی 

تأکید کرد: با شهادت دو رهبر، حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس، 
محور مقاومت تضعیف نشده است و شواهد زیادی برای این امر وجود دارد. ایرلو 
ضمن اشاره به اینکه تاریخ یمن پر از تقابل، جهاد و مقاومت است، اظهار داشت: 
این تاریخ، رهبر ش��هید حس��ین بدرالدین حوثی را تجدید کرده اس��ت و رهبر 

عبدالملک الحوثی این اندیشه مقاومت را ادامه میدهد. صداوسیما 
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سفیر ایران در نیجریه:

 اگر سازمان ملل در مقابل ترور سردار سکوت 
نمی کرد ، شاهد ترور فخریزاده نبودیم

س��فیر ایران در نیجریه تأکید کرد که اگر س��ازمان ملل و جامعه جهانی به وظیفه خود در محکوم 
کردن اقدام تروریس��تی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی عمل کرده بودند، شاهد ترور 

دانشمند دفاعی هستهای ایران نبودیم.
محمد علی بک در گفتوگو با روزنامه اجوکیش��ین مانیتور به مناس��بت س��الگرد به شهادت رسیدن 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد که سردار 

سلیمانی حامل پیام صلح برای منطقه بود.
وی در پاس��خ به سؤالی در خصوص اهداف حضور سردار سلیمانی در عراق گفت: شهید حاج قاسم 
س��لیمانی رس��ماً به دعوت مقامهای عراقی به بغداد س��فر کرده بود. او حامل پیام سیاسی برقراری 
صلح در منطقه بود. قرار بر این بود که این پیام از طریق عراق به مقامهای س��عودی نیز ابالغ ش��ود. 
در حقیقت، )سپهبد( سلیمانی عالوه بر تسلط بر امور نظامی، در زمینه دیپلماسی و حفاظت از صلح 

و کاهش تنشها و گسترش دوستی در منطقه نیز کوشا بود.
ای��ن دیپلمات ایرانی ب��ا غیرقانونی توصیف کردن اقدام تروریس��تی ایاالت متحده در به ش��هادت 
رساندن سردار ایرانی در خاک عراق ادامه داد: متأسفانه، دولت تروریست ایاالت متحده، با ترور یک 
مقام خارجی، حاکمیت ملی عراق را درون قلمرو عراق نقض کرد که این اقدامی کاماًل غیرقانونی و 

در تناقض با قوانین و ضوابطهای بینالمللی است.
علی بک در خصوص هدف پش��ت پرده واشنگتن از ترور فرمانده سابق قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی توضیح داد: بدون شک، ترور کارشناس مبارزه با تروریسم سردار سلیمانی با هدف تضعیف 
عزم ایران برای رهاس��ازی منطقه از بحران س��اختگی صورت گرفت که ایاالت متحده و همپیمانان 
این کشور به منطقه تحمیل کردهاند اما این اقدام شرورانه به جای آنکه جمهوری اسالمی ایران را 

تضعیف کند، عزم این کشور در مقابله با اینگونه ارتشهای نیابتی را تقویت کرد.
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در کشور نیجریه در توصیف چهره واقعی حاج قاسم سلیمانی گفت: 
ما نمیتوانیم تنها از یک جنبه ش��هید حاج قاسم سلیمانی را توصیف کنیم. او علیرغم آنکه فرمانده 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود، به معنای واقعی یک استراتژیست بود و همیشه با احترام 
و عزت به ملت خدمت میکرد. دانش و تبحر وی در زمینه موضوعات منطقهای و مبارزه با تروریسم، 

رژیمهای تروریسم ایاالت متحده و اسرائیل را ناراحت میکرد.
علی بک در خصوص نقش س��ردار سلیمانی برای تقویت امنیت منطقه نیز اینگونه گفت: منطقه ما 
جنجگوی بزرگ صلح را از دست داد. سردار سلیمانی به طرق مختلف از مشارکت در کنفرانس بُن 
)با موضوع افغانس��تان( گرفته تا نبرد بدون وقفه برای رهاس��ازی منطقه از داعش، نقش منحصر به 
ف��ردی در مبارزه برای ثبات خاورمیانه )غرب آس��یا( و فرات��ر از آن ایفا کرد. ترور وی، چهره واقعی 

ایاالت متحده را به عرصه نمایش گذاشت.
وی س��پس اینگونه ادامه داد: س��ردار سلیمانی یک استراتژیس��ت فوق العاده، یک فرمانده متواضع 
و ش��جاع، یک ش��خصیت نجیب و مهربان و مهمتر از همه، یک قهرمان ملی و یک قهرمان مبارزه 
مقابله با ترویس��م بود. از دس��ت دادن وی یک تراژدی بود اما میراث مقاومت و مخالفت با قلدردی 

همچنان پابرجاست.
ای��ن دیپلمات ایرانی در ارتب��اط با نقش ایاالت متحده و همپیمانان��ش در برهم زدن ثبات منطقه 
خلیج فارس و غرب آس��یا گفت: در طول تاریخ، منطقه خاورمیانه )غرب آس��یا( و خلیج فارس به 
دلیل دارا بودن منابع طبیعی فراوان و جایگاه برتر مذهبی همواره مورد طمع قدرتهای خارجی قرار 
گرفته اس��ت. پس از پیروزی انقالب اس��المی ایران، تحولی شگرف در منطقه خاورمیانه رخ داد که 
موجهایی را در سراس��ر جهان پدید آورد و منافع قدرتهای استکباری و بعبارت دیگر ایاالت متحده 

را در معرض خطر قرار داد. فارس 

ام��روزه در روابط دیپلماتی��ک به ویژه اولویت بن��دی در ارتباط 
گیری با دنیای پیرام��ون مولفهها و رویکردهای مختلفی اثرگذار 
هس��تند. از مهمترین مولفههایی که کشورها معموال مد نظر قرار 
میدهند؛ اس��تفاده از تجربیات تاریخی بر اس��اس روابط تاریخی 
ش��کل گرفته با دنیای پیرام��ون و اصل احت��رام متقابل به ویژه 
با همس��ایگان و دنیای پیرامون نزدیک است، معموال اشتراکاتی 
در س��اختار تاریخی، فرهنگی، تمدن��ی، زمانی و حتی مذهبی و 
نژادی بین کشورها وجود دارد. در واقع کشورها با در نظر گرفتن 
و رعای��ت تمام الزامات تاریخی، تمدنی، سیاس��ی، فرهنگی و در 
عص��ر حاضر مس��ائل مربوط به امنیت مل��ی، امنیت منطقهای و 
جهانی برای این موضوع برنامه ریزی میکنند و ایران به واس��طه 
پیش��ینه تاریخ��ی و تمدنی که یک کش��ور پیش��تاز در ترس��یم 
مناس��بات دوجانبه، چندجانبه و مناس��بات تاریخی دارد، از این 

قاعده مستثنی نیست.

ایران در تاریخ یک کنشگر فعال بوده است
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان یکش��نبه هفتم 
دی در چهارمی��ن کنفرانس تاریخ رواب��ط خارجی ایران با عنوان 
»مناس��بات تاریخی ایران و آس��یا« که از س��وی مرکز مطالعات 
سیاس��ی و بینالمللی وزارت امور خارجه به صورت مجازی برگزار 
ش��د، ش��رکت ک��رد. او طی س��خنانی گفت که در پهنه وس��یع 
مطالعات تاریخی، تاریخ روابط خارجی حوزهای بسیار مهم است. 
تاری��خ روابط خارجی ایران مجموعه��ای غنی از رخدادها، فراز و 
نش��یبها و وقایع تلخ و ش��یرین اس��ت که بخشی از هویت ملی و 
س��رزمینی ما و خاطره جمعی ایرانیان را شکل میدهد و مطالعه 
آن درسهای زیادی برای امروز دارد. سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت خارجه هم در نشس��ت هفتگی خود با اصحاب رس��انه در 
مورد اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در چهارمین کنفرانس 
تاری��خ رواب��ط خارجی ایران گفت که ما همواره س��عی کردهایم 
سیاس��ت خارجی متوازنی داشته باش��یم، خالف برخی از نکاتی 
که برخی از افراد مطرح میکنند در کنار این موضوع ما به دنبال 
این بودهایم که پروژههای منطقهای داش��ته باش��یم و در همین 
چارچ��وب اخیرا دومین مرز بین ایران و پاکس��تان افتتاح ش��ده 

است و به زودی سومین مرز افتتاح خواهد شد.

مناسبات ما با اکثر کشورهای همسایه 
در خور شأن مان نیست

کیومرث یزدانپناه دانش��یار جغرافیای سیاس��ی دانش��گاه تهران 
درباره روابط ایران با کشورهای همسایه، گفت که در حال حاضر 
ایران در روابط با دنی��ای پیرامون خود با فراز و فرودهای زیادی 
مواجه اس��ت، اما به نظر میرس��د برای اینکه بتواند روابط خود را 

بهبود ببخش��د باید س��ه هدف اساس��ی یعنی تامین منافع ملی، 
احترام متقابل بر اس��اس حس��ن همجواری و اص��ل نظریه واقع 

گرایی را در روابط خود با دنیای پیرامونش تنظیم کند.
او در ادام��ه تصری��ح کرد که ایران بیش از ۱۵ کش��ور همس��ایه 
اس��ت، روابط پیرامونی ما بر اساس تعلقات ژئوپلیتیکی، فرهنگی، 
تمدنی و مذهبی با دنی��ای پیرامون گره میخورد. در حقیقت در 
حال حاضر مناس��بات ما با اکثر کشورهای همسایه در خور شأن 
و منزلت ما و همس��ایگانمان نیس��ت، البته با برخی از کشورهای 
همس��ایه مانند عربس��تان و ارتباط سیاس��ی ما با ام��ارات بنا به 
دالیلی به طور کامل روابطمان قطع شده است، همچنین ارتباط 
مان با برخی از همس��ایگان در پایینترین سطح ممکن قرار دارد 
مانند ارتباط با کویت، بحرین و حتی پاکستان که بزرگترین و پر 

جمعیتترین همسایه اسالمی ماست.
دانشیار جغرافیای سیاسی دانش��گاه تهران اضافه کرد: آنطور که 
مس��لم اس��ت این س��بک از روابط نمیتواند تامین کننده امنیت 
ملی و تضمین کننده امنیت مرزهای ما باش��د و کشوری که ۱۵ 
همس��ایه دارد و تمام کش��ورهای همس��ایه آن به جز ارمنستان 
مسلمان هستند، باید در ساختار روابط خارجی خود تجدید نظر 
کند و بر اساس اصل نظریه واقع گرایی و کنار گذاشتن یک سری 
رفتارهایی که منجر به حساس��یتهای منطقهای ش��ده و میشود، 

روابط خود را بهتر کند.
حنیف غفاری کارشناس مس��ائل بین الملل بر این باور است که 
مولفههای دیپلماسی منطقهای یک اصل و یک هدف بسیار مهم، 
ثابت و قابل ارتقا در حوزه سیاس��ت خارجی ما محسوب میشود، 
ب��ه ویژه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی کش��ور ما و اهمیتی که 

منطقه غرب آسیا به لحاظ بحث انرژی دارد.
او با اش��اره ب��ه اقداماتی که طی س��الهای اخیر حوزه سیاس��ت 
خارجی و دس��تگاه دیپلماسی ما در راس��تای تقویت دیپلماسی 
منطقهای انجام داده، توضیح داد: این موضوعی اس��ت که بسیار 
صریح میتوان به آن پاس��خ داد. در واقع دستگاه دیپلماسی منکر 
دیپلماس��ی منطقهای نیست، اما اقدامات کافی در راستای تحقق 
کامل ابزارها و مولفههایی که پیش ش��رط دیپلماس��ی منطقهای 
انجام نگرفته اس��ت. در حقیقت بین سالهای 9۲ تا 9۶ به صورت 
خاص مشاهده کردیم که به کشور همسایه و دوست ما عراق که 
در منطقه بس��یار مهم اس��ت آنطور که باید توجه نشد، به عنوان 
مثال رئیس جمهور ما در دور دوم ریاس��ت جمهوری خود یعنی 
در س��ال پنجم ریاس��ت جمهوری اش به این کشور سفر کرد یا 
بس��یاری از مس��ائل، بحرانها و گرههای منطقهای وجود داشتند 
که جمهوری اس��المی ایران باید در حل و فصل آنها نقش بسیار 
موثرت��ر و پررنگ تری ایفا میکرد، ام��ا این موضوع به یک نحوی 

فدای دیپلماسی فرا منطقهای شد.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل اضافه کرد: نمیتوان گفت که 
دیپلماس��ی فرامنطقهای و دیپلماس��ی که برای غیر همسایگان 
تعریف میش��ود، اهمیت ندارد، اما قطعا کش��وری در حوزه روابط 
بین الملل به عنوان کش��ور موفق یاد میش��ود ک��ه ترتیب، تردد 
و اولوی��ت بندی الزم را درباره دیپلماس��ی منطقه��ای و متعاقبا 

فرامنطقه��ای انجام دهد و بتواند بین این دو مقوله توازنی برقرار 
کند، متاس��فانه طی سالهای گذشته این توازن به نفع دیپلماسی 
فرامنطقهای در حوزه سیاس��ت خارجی ما وجود داش��ته است و 
همین موضوع باعث شد که برخی از ظرفیتهای بالقوه کشورمان 
در راس��تای حل و فصل مناس��بات و مراودات منطقهای احصاء 
نش��ود و حتی بخش��ی از آنها که قبال احصاء شده بود به فعلیت 

تام و کامل نرسد.
یزدان پناه دانش��یار جغرافیای سیاس��ی دانش��گاه تهران معتقد 
اس��ت که اکنون بخش قاب��ل توجهی از روابط ما با همس��ایگان 
تحت تاثیر حساس��یتهای موجود اس��ت، مثال ما متهم میش��ویم 
که در س��اختار روابط خارجی رفتار رس��می را رعایت نمیکنیم و 
ب��ا 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 پیش��تاز شدن در 
اصل گفتوگوی دوجانبه و چند جانبه این سوءتفاهمها و ابهامات 
را برطرف کرد تا روابط منطقی مبتنی بر واقع گرایی، اصل تامین 

منافع ملی و اصل احترام متقابل شکل بگیرد.
یزدان پناه همچنین گفت که سیاس��ت خارج��ی ایران در مورد 
همسایگان در ش��رایط فعلی مطلوب نیست و جز در ۲ کشور به 
نظر میرس��د در دیگر عرصهها نوسانات زیادی داریم در حالی که 
اگر یک اتحاد منطقهای با همسایگان تشکیل دهیم، این میتواند 
تضمی��ن کننده ثب��ات امنیت ملی، همس��ایگان و ثبات و امنیت 
منطقهای برای دراز مدت باشد و اجازه ندهد که منطقه جوالنگاه 
نیروهای فرامنطقهای شود که بابت استقرار امنیت میلیاردها دالر 
هزینه مادی و هزینههای متعدد انسانی را متوجه منطقه میکند.
غفاری کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل هم با اش��اره به صحبت 
ه��ای وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: که اگر صحبتهای اخیر 
ظریف به یک نقطه آغاز دوباره یا نقطه بازگش��ت از اصالت دادن 
دیپلماس��ی فرامنطقهای ب��ه منطقهای تبدیل ش��ود، یعنی بعد 
از صحبته��ای وزیر امور خارجه ما ش��اهد باش��یم که مولفههای 
دیپلماس��ی منطقهای ما در منطقه تقویت میش��ود، مس��لما این 
صحبتها بس��یار ارزشمند و خروجی موثری خواهد داشت، اما اگر 
دیپلماسی منطقهای بخواهد به  کلید واژه و تعارف با همسایگان 
و خصوصا بازیگران آسیایی تبدیل شود، بسیاری از ظرفیتهای ما 

در این حوزه مغفول باقی خواهد ماند.
این کارش��ناس مس��ائل بین الملل تاکید کرد ک��ه باید در حوزه 
دیپلماس��ی منطقه��ای صرفا به گفت��ار کفایت نکنی��م و ابزارها، 
ظرفیتها، مولفهها و حتی دیپلماس��ی عمومی در راستای تقویت 
مناسباتمان با همسایگان و کشورهای آسیایی را فعال کنیم. اینجا 
تنها با دیپلماسی رس��می یا پنهان مواجه نیستیم، باید ابزارها و 
مجاری دیپلماسی عمومی که به رسانهها، انجمنهای غیر دولتی، 
افراد، مردم و سفرای فرهنگی وابسته است را به عنوان یک پازل 
ببینی��م و به صورت همزمان فع��ال کنیم، امیدواریم که اظهارات 
ظری��ف مطلع��ی برای تجدید نظ��ر در وزن دهی به دیپلماس��ی 

منطقهای ما باشد. باشگاه خبرنگاران 

 توسعه روابط با همسایگان  تعارف یا هدف؛ 

مسئله این است


