
 
 

 براي سياست خارجي خود در پيوند با منافع ملي تعريف روشن و مشخصي نداريم : دآتر ورجاوند

   تهران -خبرگزاري دانشجويان ايران 

شد انجام  ترين آارهايي بود آه مي اي آه شخص رييس جمهور در جريان حوادث يازده سپتامبر منتشر آرد يكي از هوشمندانه بيانيه« 
  » .د آه به دنبال آن با قضايا درست برخورد شده و بهره گرفته شودداد ولي نياز بو

وگو با خبرنگار سياسي خارجي ايسنا با بيان اين مطلب گفت آه اگر  الملل در گفت دآتر پرويز ورجاوند محقق و آارشناس مسائل بين
توانست شرايط ايران را از نظر سياست خارجي  آورديم آه مي هايي را بوجود مي گيري، يك سري هماهنگي به دنبال آن بيانيه و موضع

  . منجر به دسترسي به تعامل با آمريكا نمايد قادر بوديم تا در يك بستر مثبت حرآت آنيم

توانيم بگوييم ما آغازگر خوبي بوديم ولي  بطور آلي مي. ها دور آند توانست ما را از بسياري نگراني اين بستر مي« :وي اضافه آرد
هاي خاص دفاعي و انفعالي قرار گرفتيم آه  گيري دث مسايل را چنان ساخته و پرداخته آردند و ما آنچنان در الك موضعدر تعقيب حوا

  » .هاي الزم را بگيريم نتوانستيم از آن آغاز معقول بهره

ها  تر توفيق رزيابي دقيقگفت بر اهميت ا دآتر ورجاوند آه در قالب موضع آلي ارزيابي آارنامه يكساله سياست خارجي ايران سخن مي
ايم آه براساس عملكرد سياست خارجي خود يك آيا ما توفيق اين را پيدا آرده« : هاي سياست خارجي ايران تاآيد آرده و گفت و ناآامي

  » هاي جهاني بوجود بياوريم يا نه؟ جريان موثر را بعنوان همگام استراتژيك خودمان در سطح منطقه و در سطح قدرت

دهنده اين است آه ما اصوال براي سياست خارجي خود در پيوند با منافع ملي تعريف  همه اين مسايل نشان« : جاوند ادامه داددآتر ور
يك سياست خارجي موثر و موفق عبارت از آن سياست خارجي است آه بتواند موجبات حضور موثرتر يك . روشن و مشخصي نداريم

  » . فراهم آندآشور را در زمينه مسايل اقتصاد جهاني

ما در سياست خارجي خود در بعد از « :اي ايران و چين در قبال سياست خارجي اين دو آشور خاطرنشان آرد وي با تحليل مقايسه
  » .ايم يك سياست خارجي روشن و شفاف آه جوابگوي منافع ملي باشد، را ساماندهي آنيم انقالب نتوانسته

توانست نتيجه بخش باشد ولي به دليل مشكل اساسي آه در  بعد از دوم خرداد آقاي خاتمي حرآتي را آغاز آردند آه مي« : وي افزود
سياست خارجي ايران وجود دارد و آن عبارت از اين است آه يك مرآز معين در زمينه سياست خارج وجود ندارد، امكان استفاده از 

  » .اين فرصت نيز مهيا نشد

ها در قبال مسايل  گذاري توان انتظار داشت آه سياست با توجه به شرايطي آه وجود دارد بطور طبيعي نمي« : ورجاوند تصريح آرد
اي آه در منطقه دارد،  آننده سياست خارجي بتواند به يك سرانجامي برسد و ايران را قادر آند از موقعيت بسيار مهم، حساس و تعيين

  » .بهره بگيرد

گذاري  چه باليي بر سر بحث مربوط به سرمايه« :گذاري خارجي پيدا آرد گفت  اشاره به سرنوشتي آه طرح حمايت از سرمايهوي با
گذاري ژاپن در ايران اعالم آرده آه قانون شما  ي سرمايه باشد، آمد آه امروزه نماينده خارجي آه يك حرآت استراتژيك براي آشور مي

گذاري خود را متوجه چين گذاري نكنيم و براي همين سرمايه دهيم ديگر در اينجا سرمايه آه ما ترجيح مييال و دمي است  چنان شير بي
  » .ايم آرده

اي داريم آه سخنگوي آن هر روز از صبح آه بيدار  ما وزارت خارجه« : دآتر ورجاوند با انتقاد از استراتژي سياست خارجي گفت
درحاليكه هيچ گاه استراتژي سياست خارجي ما بر مبناي اقدامي آه همراه .  ديگران حمله آندشود بايستي تكذيب آرده و به سخنان مي

  » .با دستيابي به همگامان استراتژيك باشد، نبوده است

پيمانان  الملل با تحليل شرايطي آه در پيرامون ايران وجود دارد بر حضور مستقيم وغير مستقيم آمريكا و هم اين آارشناس مسايل بين
هاي نظامي آمريكا قرار  ي پايگاه ي محاصره ما تنها آشوري هستيم آه در حلقه« :آن در اطراف ايران تاآيد آرده و خاطرنشان آرد



  » .ي مثبت سياست خارجي ارزيابي آرد آنم اينها را بتوان بعنوان جنبه داريم و فكر نمي
 


