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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

یش سخنرانی جناب آقای دکتر خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در هما

 ": رهبری، توسعه پایدار و پیشرفت سال استقالل 30 "ی  المللبین

 ( 2021دسامبر   10)   1400آذر ماه    19قزاقستان  

 

 
 

 آقای رئیس

 عالیجنابان 

 ها و آقایان، خانم

  ملت  و  دولت  ، جنابعالی  اِلباسی،  به   را  قزاقستان  جمهوری   برادر امین سالگرد استقالل کشور دوست ورسیدن سی فرا  

 .کنممی  عرض  تبریک   قزاقستان  بزرگ

را به    پیام دوستی ملت ایران  ،شرکت در جشن استقالل ملت شریف قزاقستان بمنظورحضور اینجانب در این همایش  

 . همراه دارد

از زمان استقالل جمهوری قزاقستان شاهد تالش  مستمر دولت و ملت قزاقستان جهت توسعه و پیشرفت روز  های  ما 

افزون این کشور تحت رهبری جناب آقای نظر بایف و پس از ایشان تحت مدیریت جنابعالی بوده ایم که جای تحسین و  

 تبریک دارد. 

ی طی سه دهه گذشته حاکی از  المللبینو  ای  راهبردها و ابتکارات مهم در عرصه داخلی، منطقه اجرا و پیشبرد برخی  

چون    را   ملت سرافراز قزاقستان است. این تالش ها دستاوردهای مهمی  ندی، درایت و مسئولیت پذیری دولت و هوشم

به همراه داشته    ، دیگرانایگان، منطقه و  توسعه پایدار، ثبات، پیشرفت اقتصادی و روابط مبتنی بر احترام متقابل با همس

 است. 
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 آقای رئیس

روابط   ایران  بررسی  اسالمی  نشانجمهوری  گذشته  سال  سی  طول  در  قزاقستان  جمهوری  جمهوری  می   با  که  دهد 

به جمهوری قزاقستان داشته است. ایران در زمره نخستین کشورهایی بود که استقالل  ای نگاه ویژه همواره اسالمی ایران

سفر وزیر خارجه  جمهوری قزاقستان را به رسمیت شناخت و همواره در کنار دولت و ملت قزاقستان بوده و خواهد بود.  

  ی امات عالی این جمهوری و امضا و دیدار با مق   1991نوامبر      26به آلماتی در   جناب آقای دکتر والیتی  وقت ایران  

و مؤثر در    به عنوان کشوری پیشرو و نقش آن  به جایگاه قزاقستان از ابتدا  سندهای همکاری نشان دهنده نوع نگاه ایران  

 است.  بوده تحوالت منطقه 

، سفر جناب قزاقستان  از استقالل  پس یزمان بسیار کوتاه  در  1992ژانویه      29سیس سفارت ایران در آلماتی در   تأ

در   ایران  به  بایف  نظر  به  همان سال  آقای  ایران  فقید  رئیس جمهور  رفسنجانی  آقای هاشمی  و همچنین سفر جناب 

برای توسعه روابط، نشان دهنده اهتمام   گوناگون های  همکاری در حوزه های  موافقتنامه   امضایقزاقستان در سال بعد و  

  را  و بستر الزمتداوم داشت  نیز  های بعد  روندی که در سال   بوده است،بط دو جانبه  رواتقویت  مقامات عالی دو کشور به  

از ظرفیت  ،های دو جانبهبرای گسترش همکاری  و  ای  های منطقه و همچنین همکاری   دو کشور   بالقوههای  با استفاده 

 .ه است ساختی فراهم المللبین

های  دو جانبه بین دو کشور در سه دهه گذشته نشانگر پیوند های  تحوالت مثبت و روند رو به رشد مناسبات و همکاری

اراده مشترک مقامات عالی دو کشور و  اراده متقابل و  می   مستحکم بین دو ملت  با توجه به وجود  تردید  باشد. بدون 

  توان به تقویت هر چه بیشتر روابط و تحکیم مناسبات بین دو کشورمی   مختلف،های  ظرفیت وسیع همکاری در حوزه 

ثانویه آمریکا های  غیر قانونی اولیه آمریکا علیه ایران و تحریم های  البته وجود برخی موانع به ویژه تحریم   . امیدوار بود

الزم است با رایزنی مقامات دو دولت و   لذا موجود بوده،های علیه شرکای تجاری ایران، مانع بهره برداری از همه ظرفیت

 اسب جهت رفع موانع و تقویت همکاری ها جستجو گردد. مربوطه، راهکارهای منهای سازمان
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 آقای رئیس

 عالیجنابان 

 خانم ها و آقایان، 

یافتن راهکارهای  بدون تردید  است که ریشه در مداخالت خارجی دارد.    ی مختلفهای  منطقه متالطم ما شاهد بحران

ای، رایزنی مشترک و  و فرامنطقه ای  کنشگران منطقه های ذیربط و  در طرف قاطع  ها مستلزم وجود اراده سیاسی برای آن 

 همکاری جمعی در منطقه است.

دهه گذشته با اشغال، کشتار ، آوارگی و   7که طی  قه خاورمیانه، مسئله فلسطین استمهم ترین موضوع بحرانی در منط

اق خود  در راستای احقمبارزه و مقاومت قهرمانه آنان    و همچنان  بوده است  همراه   فلسطینمحنت ملت مظلوم  رنج و  

ساکنان    ادامه دارد. حل این بحران جز با توسل به اصل اساسی دموکراسی یعنی مراجعه به افکار عمومی تمامیخود  

ن سرنوشت خود و پذیرش آن از سوی  یاعم از مسلمان، یهودی و مسیحی برای تعی  و آوارگان فلسطینی  فلسطین   اصلی

 ی ممکن نخواهد بود. المللبین جامعه 

برقراری روند آستانه نقش مثبتی در جهت یافتن راهکار سیاسی کمک به  بحران سوریه که جمهوری قزاقستان هم با  

حاکمیت دولت    واند  وارد این کشور شده   بصورت غیرقانونی  تواند با خروج نیروهای خارجی کهمی   برای آن داشته است،

چشم انداز امید بخشی را برای برقراری ثبات و امنیت، ایجاد آرامش برای ملت سوریه    ،سوریه بر تمامی خاک این کشور

 کشور فراهم نماید.و بازسازی اقتصادی این  

گذشته، منجر به ویرانی و  و نیم  سال     6پر هزینه به ملت یمن طی     و بحران یمن که با تحمیل جنگی بدون نتیجه  

فشار جامعه  با  حساسی رسیده است. زمان آن رسیده است که  وارد آمدن خسارات جانی و مالی فراوان شده به مرحله  

منطقه   المللبین کنشگران  و  متحد  ملل  سازمان  تالش  رفع  محاصره    ای،و  در    با   و یمن  تسریع  و  بس  آتش  برقراری 

  "ی  هر نفر یک رأ   "بنیادین دموکراسی  لت یمن پایان داده شود و براساس اصل  به رنج شدید م  ،رساندن غذا و دارو
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ایران   اسالمی  گردد. جمهوری  کشور حاکم  این  بر  مردمی  یمن  ضمنحکومتی  ملت  از  و    ، حمایت  گونه کمک  هر  از 

 تالش در این زمینه دریغ نخواهد کرد. 

  شان از آن، و متحدین  آنها  خروج بی برنامهو نهایتاً  ل  اشغاسال    18پس از  ، با شکست نیروهای آمریکایی  افغانستاندر  

  در این کشور برای گسترش تروریسم و افراط گرایی  را  و متاًسفانه زمینه    شده   ایجادبرای مردم  ی  دشوارشرایط سخت و 

گیری دولتی فراگیر در  شکلتنها راه حل این بحران  د.  هرا در معرض خطر جدی قرار د  منطقهتواند  می   کهکرده    فراهم

 ، قرار گیرد و با همکاری دیگرکشورها به ویژه همسایگان  المللبین مورد شناسایی جامعه    که  طوریه  ، باین کشور است

های  . در این راستا رایزنی سازدمین امنیت و رفاه ملت افغانستان را فراهم  ع مشکالت و بازسازی اقتصادی و تأزمینه رف 

برگزار  در تهران    اخیراً اجالس وزرای خارجه همسایگان افغانستاندر این راستا،  ضروری و راهگشا خواهد بود.  ای  منطقه 

 در پکن برگزار شود.  است دور بعدی آن قرار  شد و

مهم   کشورهای  دیگ موضوع  برای  که  اهری  حائز  بسیار  تأمنطقه  و  تروریسم  با  مبارزه  است،  امنیت  میت    منطقهمین 

ست. به اعتقاد ما مبارزه با پدیده تروریسم مستلزم اراده مشترک و  ی منطقه اباشد. این موضوع دغدغه همه کشورهامی 

تابدون همکاری مشترک  کهطوری بهباشد،  می   منطقههای  همکاری جمعی کشور  ایجا،  و  امنیت  ثبات و توسعه  مین  د 

در  خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران برای همکاری با کشورهای منطقه    غیرممکنو    ناشدنیامری    ،منطقهدر  پایدار  

 نماید. می   داشته و از آن استقبالکامل آمادگی  این زمینه

 قزاقستان آرزو دارم.   شریفبا تشکر از میهمان نوازی دولت قزاقستان، بهترین ها را برای ملت  در پایان

 

متشکرم                                                                                                    

 


