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 حلقة نقاش

ا                    صادق خرازي، التكتالت السياسية واالمنية في غرب آسي

 

الت السياسية التكت   :جلسة نقاش تحت عنوان المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيقعقد 

ا، بئر  - المركزمقر في  2016نيسان  21وذلك يوم الخميس الواقع في  واألمنية في غرب آسي

ائب رئيس الجمهورية اإلها فيحسن، حاضر  سالمية اإليرانية الدكتور صادق مستشار ن

خبة من الباحثين والمهتمين وعدد من الشخصيات الفكرية والسياسية ، وشارك فيها ن  خرازي

 مية واإلعالمية.يواألكاد

 

ب رئيس المركز اإلستشاري للدراسات والتوثيق   فضل اللهالدكتور عبد الحليم في البداية رح 

الت السياسية واألمنية مكن أن تلعبه التكت  إلى الدور الهام الذي ي   ابالمحاضر والحضور مشير  

على أهمية أن يقوم التعاون اإلقليمي  اد  واإلقتصادية في المنطقة في الظروف الراهنة، مشد  

في  ار مؤخر  صدامية. كما ظه سس تنافسية العلى أساس المشاركة والتكامل وليس على أ  

ستخدام المنظمات اإلقليمية كأداة من أدوات الصراع والمواجهة في محاوالت بعض الدول بإ

ل معبر  إلى أن  التكت   االفت  المنطقة،  للخروج من األزمات الراهنة التي  مناسبا االت اإلقليمية تمث 

ا في تصاعدها، كما أن  التعاون والشراكة ب ن اإلقليمي عامال  أساسي  ين دول المنطقة يشك ل المكو 
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سس متوازنة في إطار التكت   عد  وسيلة مناسبة إلعادة صياغة هوية المنطقة على أ  الت المناسبة، ي 

 امتين   اس  ساتحفظ التنوع من ناحية وتحمل في طياتها األبعاد القومية واإلسالمية التي تشك ل أ

 لتعاون أقليمي أكبر.

االرتكاز األساسية في سياسة الجمهورية اإلسالمية هي الحفاظ : إن  نقطة قائال   خرازي ثم  تحدث د.

العالم في  ااون مع الدول األخرى وخصوص  على األمن واالستقرار في المنطقة على أساس التع

ة تأ ير سياسي في إيران في الجغرافيا السياسية للمنطقة، فهو تأثير إيجابي ثالعربي. وإذا كان ثم 

، مثل اتهام إيران أنها تسعى إلى الهيمنة على ةسس مغايرأ   من يحاول تفسيره على ويخطئ

 جيرانها.

إن  أي  تعاون بين دول المنطقة يجب أن يقوم على قاعدة الشراكة اإليجابية في تحقيق اإلهداف 

سس إستراتيجية وسياسية راسخة.اتصب في مصلحة دول المنطقة جميع   التي  ، وعلى أ 

اعتماد سياسات متوازنة ومساهمة في االستقرار، دفعها إلى ن  فشل بعض دول المنطقة في إ

استعمال حضورها داخل المنظمات اإلقليمية لتصعيد التوتر في المنطقة، مثل: اتهام حزب الله 

جهة ضد  ايران بدعمها اإلرهاب، وكذلك توجيه اتهامات مماثلة لدول تعاني  باإلرهاب والمزاعم المو 

م دعما  متعد  بية في سوريا والعراق، مع المن ممارسات الجماعات اإلرها قد  د األوجه علم أن  إيران ت 

وجه  هيالقوى المحاربة لإلرهاب، لكن المشكلة ودول اللكل   ااإليراني ال يلقى آذان  أن  هذا الت 

 صاغية من قبل البعض.

د المحاضر أن  هذا اإلتف ا بالنسبة لإلتفاق حول الملف النووي اإليراني، فقد أك  ر أبد  أم   ااق لم ولن يؤثِّ

ما دعم المقاومة في  اعلى مواقف إيران الجوهرية المرتبطة أساس   بدعم القضايا العادلة، وال سي 

 .لبنان وفلسطين وهذا جزء ال يتجزأ من سياسات إيران اإلقليمية

خطئ من  كما يضيف خرازي أن  إيران هي العمق اإلستراتيجي لترسيخ اإلستقرار في المنطقة، وي 

 على مصالحه.  ايظن أن  هذا اإلتفاق سينعكس سلب  

أن ال واعتبر خرازي أن  التباينات بين إيران وبعض دول المنطقة بخصوص القضايا الراهنة، ينبغي 

ي  الى مزيد من التصعيد في المواقف بين دول المنطقة، فنحن مضطرون كدول بالرغم من تؤد 

ل على هذا الحوار في  المشاكل اإلقليمية الى تبني الحوار والتفاعل في إدارة األزمات، ونحن نعو 

 ئة لبعض الدول.طتعديل السياسات الخا



ش:   3 التكتالت السياسية واالمنية في غرب آسياصادق خرازي، حلقة نقا

 

 اتجاه إيران، لكننا ال نواجه غرب   الى أن  مقاربة الغرب ال زالت سلبية خرازي على سؤاٍل، أشار اورد  

األزمات من خالل سياسات عقالنية وختم باإلشارة إلى ضرورة العمل على ضبط ايقاع . اموحد  

ة، معتبر   أن  موقف القيادة العليا في  اوحكيمة، كتلك التي تعتمدها الجمهورية اإلسالمية اإليراني 

ة على حساب قضيتين أساسيتين: االستقرار والمقاومة  إيران هو رفض تغليب المصالح الفئوي 

عي إلى ترسيخ أ وحدة بين دول العالم واصر التقارب والاللتين نراهما قضية واحدة يمثلها الس 

ل عمق   حكى عن جيوبوليتيك  ااإلسالمي الذي يمث  ا إليران، رافضا  في هذا السياق ما ي  استراتيجيًّ

ع. تسعى إيران إلى رعايته.  التشي 

 


