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وزارت امور خارجه  5معاونت
و  ۸اداره کل خواهد داشت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه
در ساختار جدید اداری وزارت امور خارجه هشت اداره
کل مورد پیشبینی قرار گرفته که همه مسائل مربوط به هر یک
از کشورها و مناطق در حیطه وظایف و رسیدگیهای آن اداره
کلها قرار میگیرد ،اظهار داشت« :در این ساختار معاونت
مالی و اداری ،معاونت حقوقی  -بینالمللی و معاونت کنسولی
باقیماندهودومعاونتجدیدسیاسیواقتصادیایجادمیشوند».

 ۲ذیالحجه ۱۴۳۸

 ۲۴آگوست  ۲۰۱۷شماره ۲۲۹۹

نتانیاهو:ایرانخطریجدی
برایکلجهاناست

نخستوزیر رژیم صهیونیستی با رئیسجمهور روسیه
در سوچی دیدار و گفتوگو کرد .بنیامین نتانیاهو ،در
دیدار با والدیمیر پوتین ،تقویت مواضع ایران در سوریه را خطری
برای اسرائیل ،خاورمیانه و کل جهان خواند .وی افزود« :ایران
تالشهای گستردهای برای تحکیم حضورش در سوریه انجام
میدهد ».نخستوزیر رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد:
«همکاری مشترک ما برای پیروزی بر داعش بسیار مهم است،
اما نباید یک دقیقه هم دشمنی ایران ضداسرائیل را فراموش
کرد ».دوطرف همچنین درخصوص تحوالت خاورمیانه ،روابط
دوجانبه و بینالمللی بحث و تبادل نظر کردند .نتانیاهو با
اشاره به توسعه برنامههای موشکی ایران ادعا کرد که ایران در
مرحله پیشرفتهای از کنترل و نفوذ بر عراق ،یمن و لبنان قرار
دارد و سازمانهای تروریستی را تجهیز میکند .به گزارش
«ایسنا» ،ادعاهای نتانیاهو در حالی مطرح میشود که حضور
ایران در عراق و سوریه مستشاری و به درخواست دولتهای
این دوکشور است.

حمایتهای ایران نبود ،لبنان
نمیتوانست در مقابل تهدیدات
بایستد

رئیسجمهور اسبق لبنان با تقدیر از حمایتهای مستمر
ایران در برابر توطئهها ،تهدیدات و تجاوزات رژیم
صهیونیستی گفت« :اگر این حمایتها وجانفشانی ،ایستادگی
و ایمان ومقاومت نبود ،لبنان نمیتوانست در مقابل تهدیدات
ایستادگی کند ».حسینجابری انصاری معاون عربی و آفریقای
وزارت امور خارجه بعد از ظهر دیروز با امیل لحود ،رئیسجمهور
اسبق لبنان دیدار و گفتوگو کرد .رئیسجمهور اسبق لبنان
با یادآوری مقاطعی از ایستادگی لبنان در برابر توطئهها ،بر
ضرورت حفظ هوشیاری در شرایط حساس کنونی و در مراحل
آتی تاکید کرد .جابری انصاری نیز در این دیدار با اشاره به
مواضع و اقدامات ارزشمند امیل لحود در دوره فرماندهی
ارتش و ریاستجمهوری لبنان بهویژه در دورانجنگ  33روزه،
از نقش وی بهعنوان نماد حمایت از مقاومت تقدیر کرد و افزود
نام امیل لحود در صفحات تاریخ لبنان به نیکی خواهد ماند.

احیایدیپلماسیاقتصادی

اخیـرا بـا توجه بـه انتقادهایی
کـه از وزارت امـور خارجـه
درخصـوص ضعف سـاختاری
در حوزه دیپلماسی اقتصادی
مرتضی کرمی
میشـد  ،زمزمههایـی ا ز
روزنامهنگار
تاسیس معاونت اقتصادی در
این وزارتخانه به گوش رسـید؛
معاونتی که البته ساختار وزارت خارجه را
دگرگـون خواهـد کـرد.

تاثیر تغییرات ساختاری بر برجام

گزارش یک

همچنیـن در تغییـری دیگـر ،پرونده برجام از معاونت و
بخـش امـور حقوقـی و بینالملـل به معاونت سیاسـی
چـراغ سـبز مجلـس بـه اصلاح
منتقل شده و در این معاونت کار خود را دنبال خواهد
سـاختار وزارت امورخارجـه
کرد .هدف از این تغییر ،ارسال پیامی به طرف خارجی
چنـدی پیـش ابوالفضـل حسـنبیگی،
بهخصـوص آمریکایـی اسـت کـه پرونـده برجـام از نظر
نایبرئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی
حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیسـت.
و سیاسـتخارجی مجلـس بـا تاکیـد بـر
تغییـرات در وزارت امـور خارجـه از آنجا که این سـاختار
اینکـه سـاختار جدیـدی در وزارت امـور
طی چند دهه گذشته تغییری اساسی را شاهد نبوده
خارجـه در بحـث دیپلماسـی اقتصـادی
و از سـوی دیگـر دنیـا بـه سـرعت طـی ایـن چنـد دهـه
را شـاهد خواهیـم بـود ،گفـت« :در همیـن راسـتا در
دگرگـون شـده ،گریزناپذیـر و غیرقابل اجتناب اسـت،
دسـتگاه دیپلماسـی نیروهـای کیفـی و متخصـص نیز
امـا بـه نظـر میرسـد هنوز جمعبنـدی کاملـی در این
جـذب خواهنـد شـد ».وی با اشـاره به مجوزهـای الزم از
خصوص حاصل نشـده اسـت.
مجلـس شـورای اسلامی بـرای
همچنیـن بـا توجـه بـه تحوالت
ت امـور
تغییـر سـاختار در وزار 
جهانـی و منطقـهای ،توجـه
خارجـه ،اظهار داشـت« :برخی
بیشـتر بـه موضوع دیپلماسـی
تغییـر سـاختارها در دسـتگاه
اقتصـادی در سـاختار وزارت
دیپلماسـی نیـاز بـه مجـوز
پیش از این صرفا در چهار کشور دنیا،
امورخارجـه مهـم و الزامـی بـه
مجلـس دارد و برخـی نیـز بایـد
وابستگان اقتصادی حضور داشتند که
نظـر میرسـد.
در هیـات دولـت بـه تصویـب
با تاسیس «معاونت اقتصادی» احتمال
برسـد که مقدمات اخذ مجوزها
جدی شدن این موضوع وجود دارد.
اذعـان ظریـف بـه ایجاد
فراهـم شـده و قـرار اسـت وزارت
در این راستا ،تصمیم بر این شده تا
تغییرات سـاختاری
امـور خارجـه الیحـهای تدویـن
معاونتهای میدانی وزارت امور خارجه
بهرام قاسـمی در نشسـتهای
و بـه هیـات دولـت ارائـه کنـد
یعنی معاونت اروپا و آمریکا ،معاونت
خبـری و پاسـخ بـه سـواالت
تـا دولـت نیـز ایـن الیحـه را بـه
عربی و آفریقا ،معاونت آسیا و اقیانوسیه
مطرحشـده در ایـن خصـوص،
مجلـس ارائـه دهد».همچنیـن
حذف و در سطح مدیرکل شود
اشـارههایی بـه لزوم تغییـر و در
مدتـی پیـش بهـرام قاسـمی،
پیـش گرفتـن ایـن رویـه در وزارت امـور خارجه داشـت.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با دفاع از عملکـرد وزارت
ایـن رونـد ادامـه داشـت تـا اینکـه محمدجـواد ظریف،
امـور خارجـه در حـوزه اقتصـادی گفتـه بود کـه در حال
وزیـر امـور خارجـه در جلسـه دفـاع از خـود در مجلـس
بررسـی سـازوکارهای تقویت سـاختار اقتصـادی وزارت
شـورای اسلامی بـرای حضـور مجـدد در سـکانداری
امـور خارجـه هسـتیم.
وزارت امـور خارجـه در دولـت دوازدهـم بـه این موضوع
بهطـور اجمالـی پرداخـت .ظریف در سـخنان خود در
تغییر معاونتها در وزارت امور خارجه
مجلـس کـه 25مـرداد انجـام گرفـت ،با بیـان اینکه در
گمانهزنیهـا در رسـانهها ادامـه داشـته و در ایـن
صـورت ادامـه حضـور ،بـا توجه به چالشهـای موجود
خصوص یکی از رسانهها اعالم کرد که «در آینده چهار
دو ابر اولویت تقویت روابط با همسایگان و حلوفصل
بخـش «معاونـت همسـایگان»« ،معاونـت سیاسـی»،
مشـکالت منطقـهای و کمـک به دسـتیابی بـه اهداف
«معاونـت حقـوق شـهروندی و ایرانیـان» و «معاونـت
اقتصـاد مقاومتـی و بهبـود وضعیـت معیشـت مـردم را
اقتصـادی» بـه معاونتهـای وزارت امـور خارجه اضافه
پیگیـری خواهیـم کرد ،اظهـار داشـت« :وزارت خارجه
خواهـد شـد .پیـش از ایـن صرفـا در چهار کشـور دنیا،
بـا تقویـت جهتگیری راهبردی اقتصادی در سـاختار
وابسـتگان اقتصـادی حضـور داشـتند کـه با تاسـیس
مرکـز و سـفارتخانهها و بـا ایجـادانگیـزه و آموزشهـای
«معاونت اقتصادی» احتمال جدی شدن این موضوع
الزم برای مدیران ،سـفرا و کارشناسـان ،معاونت جدید
وجـود دارد .در ایـن راسـتا ،تصمیـم بـر ایـن شـده تـا
اقتصـادی و سـفارتخانهها را در جهـت تقویـت اقتصاد
معاونتهـای میدانی وزارت امور خارجه یعنی معاونت

رئیس سازمان انرژی اتمی از توانایی این سازمان برای
از سرگیری غنیسازی  ۲۰درصدی تا حداکثر پنج روز
در فردو خبر داد .وی با بیان اینکه رئیسجمهور و مجموعه
نظام از مجموعه فعالیتهای سازمان انرژی اتمی مطلعند،
اظهار داشت« :ما وظیفه داریم فعالیتهای سازمان را به اطالع
مسئوالن باالدست برسانیم و آمادگیهای الزم را اعالم کنیم تا
اگر خواستند تصمیمی بگیرند بدانند که شرایط چگونه است».

یادداشت

گزارش «فرهیختگان» از تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه

اروپـا و آمریـکا ،معاونـت عربـی و آفریقـا ،معاونت آسـیا
و اقیانوسـیه حـذف و در سـطح مدیـرکل شـود .کلیـه
ل بـه وسـیله یـک معاونت کـه «معاونت
ایـن مدیـران ک 
سیاسـی» نامیـده خواهـد شـد بـه وزیـر امـور خارجـه
مرتبط میشـوند و امور از طریق این مدیرکلها دنبال
خواهـد شـد .ایـن تغییـر بهمنظور آنچه «چابکسـازی
وزارت خارجـه» نامیـده شـده ،دنبـال میشـود.

اراده کنیم غنیسازی  20درصد
را  5روزه از سر میگیریم
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ضرورت اتخاذ استراتژی جدید

کـه از نظـر اقتصاد مقاومتی مورد توجه بوده بهشـکل
ادارات کل و بهشـکل مدیریتهایی که در آنجا داریم
برجسـته کنیـم ،یعنـی ما در سـه حـوزه صـادرات و در
سه حوزه واردات تمرکز خواهیم کرد .صادرات کاالی
غیرنفتـی ،صـادرات خدمات فنی و مهندسـی که این
دو حـوزه برای اشـتغال ما ضـروری خواهد بود .ما نیاز
داریم برای بازارهای فراتر از بازار داخلی تولید داشته
باشـیم و همینطـور هـم خدمـات فنـی و مهندسـی
فعـال باشـد و هـم صادرات نیـروی کار».

مقاومتـی بـه کار خواهـد گرفت».
وی یـادآور شـد« :بـرای پیگیـری ایـن دو اولویـت،
چابکسـازی تشـکیالت و اصلاح سـاختار بـا هـدف
برجسـته کـردن نـگاه منطقـهای و اقتصـاد مقاومتـی
آخریـن مراحـل خـود را امـروز طـی میکنـد و امـروز
ش انگیـزه ،کاهـش فاصلـه
امضـا خواهـد شـد .افزایـ 
میـان کارشناسـان و مدیـران عالـی و اسـتقرار نظـام
شایستهسـاالری در جـذب و اسـتفاده از سـرمایههای
انسـانی بـا توجـه ویژه به زنـان ،جوانـان و قومیتها در
ردههـای مدیریتـی در داخـل و نمایندگیهـای وزارت
تاکید بر حوزه صادرات
امورخارجه از جمله تغییرات ساختاری ما خواهد بود».
ظریـف بـا تصریح اینکه این سـه حوزه صـادرات را باید
ایـن برنامـه اجمالـی امـا پـس از کسـب رای اعتمـاد از
باجدیـت دنبـال کنیـم ،گفـت « :از ایـن طریـق ایـران
سـوی ظریف در مجلس با اقبالی نسـبتا خوب (236
در زنجیـره ارزش جهانـی قـرار میگیـرد کـه نهتنهـا
رای موافـق از مجمـوع  288رای) ،در گفتوگـوی ویژه
بـه تولیـد و اشـتغال داخلـی کمـک میکنـد ،بلکـه
خبـری شـامگاه یکشـنبه ( 29مـرداد) از سـوی ظریف
میتوانـد مانعـی باشـد بـرای اینکـه بخواهند ایـران را
تشـریح شد.
مجـددا تحریـم کنند».
ظریـف در ایـن برنامـه بـا اشـاره بـه تاسـیس معاونـت
در همین رابطه بهرام قاسـمی ،سـخنگوی وزارت امور
امـور اقتصـادی در وزارت امـور خارجه گفت«:سـاختار
خارجـه کشـورمان درخصوص تغییـرات صورتگرفته
وزارت امـور خارجـه در طـول سـالهای پـس از انقالب
در چـارت وزارت امـور خارجـه گفت« :عالوهبر معاونت
دسـتخوش تغییـر شـده و مـا طبـق قانـون موظفیـم
دیپلماسـی اقتصـادی ،قـرار
سـاختار وزارت امـور خارجـه را
اسـت سـه معاونـت منطقـهای
کوچـک کنیـم و ایـن اقـدام را
جـای خـود را بـه یـک معاونـت
انجـام میدهیـم کـه خـود را
سیاسـی بدهـد .ادارات کل
بـا مقـررات قانونـی مخصوصـا
بهشـکلی زیـر نظـر و زیـر
قوانیـن برنامـه پنجـم و ششـم
وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز اینکه
امـور خارجه خواهند بود ،ولی
تطبیـق دهیم .بایـد وزارت امور
ما تمرکز و توجه سیاسی و امنیتی را
بایـد بـا دو معاونـت سیاسـی و
خارجـه در ایـن زمینـه اقـدام
که وظیفه ذاتی هر وزارت خارجهای
دیپلماسـی اقتصـادی بـرای
میکـرد و همزمـان نیـاز بـود
در هر جای دنیاست حفظ میکنیم،
هماهنگی مشترک ،همکاری
یـک تمرکـز اقتصـادی داشـته
یک تمرکز دیگری هم ایجاد میکنیم و
کنند».
باشـیم».
سفارتخانهها و ادارات منطقهای ما باید
«بـرای
کـرد:
خاطرنشـان
وی
همزمان به معاونت سیاسی و همچنین
ارسال پیام به
این
روی
بیشـتری
تمرکز
اینکه
معاونت اقتصادی
طرفهای خارجی
تالشها شـود و سفارتخانهها و
پاسخگو باشند
وی افـزود« :معاونـت امـور
مرکـز به نقشـی کـه وزارت امور
حقوقـی و بینالمللـی در جـای خـود خواهـد بـود
خارجـه بایـد در کمـک بـه حـوزه توسـعه و پیشـرفت
و احتمـاال بخشـی از آن معاونـت جـدا خواهـد شـد
اقتصادی کشـور داشـته باشـند ،توجه کنند ،تصمیم
و معاونـت کنسـولی در همـان شـرح وظایـف باقـی
گرفتیـم یـک معاونت جدیـد ایجاد کنیم .ضمن اینکه
میماند بهاضافه تغییراتی که ممکن اسـت در نام آن
سـه معاونـت منطقـهای (معاونـت اروپـا و آمریـکا،
صورت گیرد .همچنین سخنگویی و مرکز دیپلماسی
معاونـت عربـی و آفریقـا ،معاونـت آسـیا و اقیانوسـیه)
عمومـی و رسـانهای و مرکـز آمـوزش و پژوهـش
را حـذف و یـک معاونـت سیاسـی ایجـاد میکنیـم،
بـا تغییـرات جزئـی بـه کار خـود ادامـه میدهنـد».
یـک معاونـت اقتصـادی هم ایجاد کنیـم و ادارات کل
هـدف از ایـن تغییـر ،ارسـال پیامـی به طـرف خارجی
منطقـهای و سـفارتخانههای مـا موظـف باشـند با هر
بهخصـوص آمریکایـی عنـوان شـده بـود کـه پرونـده
سـه معاونـت کار کننـد ».وزیـر امور خارجه کشـورمان
برجـام از نظـر حقوقـی بـرای ایـران پایان یافتـه و قابل
بـا ابـراز اینکـه «ضمن اینکه ما تمرکز و توجه سیاسـی
بازنگری نیست.
و امنیتـی را کـه وظیفـه ذاتـی هـر وزارت خارجهای در
وزارت امـور خارجـه بـه گفتـه همـه کارشناسـان حوزه
هر جای دنیاست حفظ میکنیم ،یک تمرکز دیگری
دیپلماسـی نیازمند تغییرات ساختاری اساسی است
هم ایجاد میکنیم و سفارتخانهها و ادارات منطقهای
و امیـد اسـت ایـن اقـدام بـا مدیریت صحیـح منجر به
مـا بایـد همزمـان بـه معاونـت سیاسـی و همچنیـن
اصلاح اساسـی رویکـرد وزارت امـور خارجـه به مقوله
معاونت اقتصادی پاسـخگو باشـند» ،اظهار داشـت:
مهم دیپلماسـی اقتصادی شـود.
«در ذیـل معاونـت اقتصادی قصـد داریم حوزههایی را

دونالد ترامپ به دفعات از توافق هستهای
میـان ایـران و کشـورهای  5+1انتقـاد و بـه
صراحـت از لـزوم تجدید نظـر در این توافق
سـخن بـه میـان آورده اسـت .سـوالی کـه
وجـود دارد ایـن اسـت در حالـی که جامعه
روحا ...سوری
جهانـی بـر توانایـی برجـام در حل مشـکل
کارشناس روابط بینالملل
هسـتهای میـان ایـران و غـرب و مهمتـر از
آن تامیـن خواسـتههای طرفیـن ایـن توافقنامـه در قالـب یک بازی
برد-بـرد اجمـاع نظـر دارد چـرا پـس از روی کار آمـدن ترامپ شـاهد
انتقـادات گسـترده ایـاالت متحـده آمریـکا نسـبت بـه ایـن توافـق
هستیم ؟
بـه نظـر میرسـد پاسـخ بـه ایـن سـوال را نـه در برداشـت ترامـپ در
رابطـه بـا میـزان موفقیـت یـا عـدم موفقیـت برجـام در حـل موضوع
هسـتهای ایـران کـه بایـد در جایگاه کنونی جمهوری اسلامی ایران
در منطقـه جسـتوجو کـرد .در واقعیـت امـر مشـکل اصلـی دولـت
ترامـپ بـا ایـران در دوران پسـابرجام را بایـد نگرانـی وی از افزایـش
نقـش ایـران در تحـوالت منطقـهای در نظـر گرفـت .دونالـد ترامپ و
مخالفان جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند شـاهد توافقی باشـند
کـه بهرغـم موفـق عمـل کـردن آن در حـل مناقشـه هسـتهای میـان
ایـران و غـرب ،همزمـان منجر به بهبـود روابط ایران با جامعه جهانی
و ارتقـای جایـگاه ایـن کشـور در نظـام بینالملـل نیز شـده باشـد.
ازجملـه مهمتریـن زمینههـای نمایـش قـدرت منطقـهای ایـران در
سـالهای اخیـر را بایـد بحـران سـوریه در نظـر گرفـت .در واقـع
نقـش ایـران در مقابلـه بـا داعـش و حمایت از بشـار اسـد بـا توجه به
عـدم سـقوط دولـت مسـتقر در سـوریه آنطور که ترامـپ و متحدان
منطقـهای او خواهـان آن هسـتند ،عمال از دیـدگاه ترامپ به معنای
تغییـر موازنـه قـوا بـه نفـع محـور مقاومـت در منطقه اسـت ،بنابراین
دولـت ترامـپ تلاش دارد بـا اسـتفاده از ابزارهـای گوناگـون فرصت
مناسـب بـرای مقابلـه بـا قـدرت گرفتـن ایـران در منطقه را به دسـت
آورد.
قدر مسـلم هرگونه سرنوشـتی که در بحران سـوریه منجر به تضعیف
جایـگاه منطقـهای ایـران شـود میتوانـد به تهدید منافـع ملی ایران
در سـایر مسـائل منطقهای نیز بینجامد .به همین دلیل نگارنده بر
ایـن بـاور اسـت کـه ضـرورت اتخاذ یک اسـتراتژی مناسـب از سـوی
ایران در بازی پیچیده سوریه بهمنظور تامین منافع خود و ممانعت
از حذف شـدن در آینده سـوریه ضرورتی انکارناپذیر و فوری اسـت.
اولیـن نکتـهای کـه در اتخـاذ ایـن اسـتراتژی بایـد لحاظ شـود لزوم
ادامـه مبـارزه بـا داعش اسـت .رویکـرد تداوم مبارزه بـا داعش بدون
درگیر شـدن با دیگر مخالفان اسـد میتواند ایجادکننده دو پیامد
برای سیاسـت خارجی ایران باشـد:
 -1تغییـر مثبـت در موازنـه قـوا بـه نفـع ایـران در مقابـل رقبـای خود
در صحنه سـوریه
 -2مشـروعیت بخشـی به حضور و ایفای نقش ایران در فرآیندهای
حـل و فصل بحران سـوریه
ضـرورت دوم در تدویـن اسـتراتژی گفتـه شـده توجه بـهانگیزههای
ع انگیزه ایفـای نقش محوریتر
روسـیه در ایـن بحـران اسـت .در واق 
ایـن کشـور در رقابـت بـا ایاالت متحده آمریـکا در خاورمیانه را باید از
جملهانگیزههایی دانسـت که روابط جمهوری اسلامی ایران با این
کشـور را نیازمنـد درنظرگرفتـه شـدن مالحظـات بیشـتری میکند.
چراکـه وجـود ایـنانگیـزه نـزد روسـیه میتوانـد در زمانهـای الزم
روسـیه را بـه سـمت تعامـل بیشـتر بـا عربسـتان سـعودی ،ترکیـه یـا
حتـی رژیـم صهیونیسـتی و لحـاظ کـردن منافـع و نگرانیهای آنها
در بحران سـوریه متمایل سـازد.
جنبـه مهـم دیگـری کـه در رویکـرد اتخـاذی ایران نسـبت به سـوریه
نیازمنـد توجـه اسـت تاکیدی اسـت کـه ایران باید بر نقاط مشـترک
میان خود با سـایر بازیگران درگیر در بحران سـوریه داشـته باشـد.
جمهوری اسلامی ایران با حضور در نشسـت آسـتانه و تاکیدی که
در ایـن نشسـت بـر قطعنامههـای سـازمان ملل در ارتباط با سـوریه
داشـته اسـت در واقـع ضمـن اعلام پایبنـدی خـود بـر تصمیمـات
بینالمللـی بـر مـواردی از جملـه حفـظ تمامیـت ارضـی سـوریه،
برگـزاری انتخابـات و تدویـن قانـون اساسـی جدیـد در ایـن کشـور
تاکیـد کـرده اسـت کـه میتوانـد بهعنـوان زمینـهای بـرای کاهـش
تنـش بـا بازیگـران رقیـب درسـوریه از آنها اسـتفاده شـود.
دسـت آخـر اینکـه ایجـاد کانالهـای ارتباطـی بـا مخالفـان اسـد،
عربسـتان سـعودی و حتـی ایـاالت متحـده آمریـکا در کنـار حفـظ
ارتبـاط موثـر بـا اتحادیـه اروپـا و روسـیه میتوانـد در افزایـش میزان
تاثیرگـذاری ایـران در آینـده سـوریه نقـش بسـزایی داشـته باشـد.
رویکـرد جمهـوری اسلامی ایـران بـه بحـران سـوریه بایـد هماننـد
برجـام رویکـردی مبتنیبـر بـرد – بـرد باشـد ،چراکـه اتخـاذ رویکـرد
مبتنیبـر بـرد – باخـت بـرای حـل بحـران سـوریه جـدا از سـختتر
کـردن امـکان دسـتیابی ایـران بـه اهـداف و منافـع ملـی مـورد نظر
خـود در ایـن بحـران ،خطـر پیچیدهتـر شـدن و مبهمتـر شـدن
تحـوالت خاورمیانـه و بـروز جنـگ مسـتقیم میـان قدرتهایـی کـه
هماکنـون بـه صـورت غیرمسـتقیم در سـوریه بـا هـم درگیر هسـتند
را نیـز افزایـش خواهـد داد.
بنابرایـن بـه نظر میرسـد مشـارکت فعاالنه و همیارانـه ایران در پیدا
کـردن راهحلـی بـرای بحـران سـوریه بـا مشـارکت دیگـر بازیگـران،
میتوانـد در تامیـن منافـع ملـی و حفـظ و ارتقـای جایـگاه فعلـی
ایـران در منطقـه تـا حـدود زیـادی موثـر واقـع شـود.

