


 

 

تحلیلی –مجله خبری   

 ایران معاصر
01شماره   

2210 ژوئیه  

 

 

 

 

 هیئت تحریریه

رجب صفروفسردبیر:   

 سرویراستار: ایگور پانکراتینکو

 الکساندر پروخانوف

 سرگی بابورین

 دمیتری روریکوف

 ویتالی تریتیاکوف

جمالحیدر   

 ماکسیم شیفچینکو

 

 

 

7وی وال، شماره وآدرس تحریریه: مسکو، خیابان کور  

 

 تصاویر گرفته شده از

 ایتارتاس، ریانووستی، ریا ایران رو



مطالب فهرست

غلبهآنبرتواننمیکهايجاذبه: عراقوایران
کرد
2....................................................یفستراتوفآنتون

ایرانوروسیهعلیهناتووآمریکاخزربرگ
5.......................................................کروپنوفیوري

وایران: ژئوپلتیکیطوالنیآمیزمحبتروابط
سابقشورويمرکزيآسیاي
10..............................................کوزنتسوفآلکساندر

ایرانیضدهايتحریموآزادبازارذهنی،دوگانگی
14........................................................ساوینلئونید

پزشکیپیشرفتههايفناوريوایران
18....................................................ایلینوالدیمیر

ندخواهبمبارانحتماًراشمانباشید،نگرانلطفاً
کرد
22....................................................پوستوویتوایلنا

»جدیدعثمانیسم«یاجدیدخالفت
25............................................خروستالفماکسیم



کردغلبهآنبرتواننمیکهايجاذبه: عراقوایران2
.............................................................................................................................................................

ایران و عراق: جاذبه اي که نمی توان بر آن غلبه کرد
یفستراتوفآنتون

اسالمیجمهوريبایستیمتحدانشومتحدهایاالتاخیرمرحلهایرانیضداقدامات
حتیاندیشهاینطراحانولی. کندمنزوياقتصاديوسیاسیهايزمینهدرراایران

ازتعداديزیراشدندروبرومعینیمشکالتباخودهايطرحاجراياولمرحلهدر
نسبتناگهانشدند،میمحسوبناتوومتحدهایاالتدوستانقبالًکهکشورهایی

به.  برداشتندگامجهتایندرحتیوکردهتمایلاظهارایرانباروابطتعمیقبه
کشوریناکهنموداشارهعراقبرحاکممقاماترفتاربهتوانمیآمریکاییدیپلماسیناکامیگونهایننمونهبارزترینعنوان

.استنیافتهبازنهایتاًراخوداستقاللکنونتاکهبودواشنگتنشدهاشغالمستعمرهدورچنداننهگذشتهدر

حرکتخودشرقیهمسایهباروابطبیشترچههرنزدیکیمسیردرالمالکینوريریاستتحتکشورایندولتوجود،اینبا
برابرعراقوایرانمیانبازرگانیتبادالت2010سالدراگر: ادعاستاینمصداقبهتریناقتصاديهايشاخصه.  کندمی
رقماینکهامیدوارندطرفینجاريسالدر. یافتافزایشدالرمیلیارد9,7تارقماین2011سالدر. بوددالرمیلیارد8,1

ازیگربترکیه،بررامیدانوشدهتبدیلعراقمهمبازرگانیشریکبهتواندمیشرایطایندرایران.  برسدمیلیارد12به
کیلومتري1500ازبیشزمینیمرزهمباکهآنغربیهمسایهوایراناسالمیجمهوري.  کندتنگدیگرمهمايمنطقه
.است»پرویزخان«آنهاازیکیکهنمودندایجادمرزيتجارتمنطقهچنددارند،

سوختسفید،نفتازاعمنفتیمحصوالتوکردهواردراعراقینفتعمدتاًایرانکهگفتتوانمیعمدهصادراتمورددر
میاسالجمهوريکهکندمیفعالیتنفتانتقاللولهخطکشوردواینبین. گرداندمیبرعراقبهرادیزلسوختوکوره
نفتانتقاللولهخطوطساختکهاستتوجهجالب. نمایدمیدریافتخامنفتبشکههزار100تاآنطریقازروزهرایران

بقطکهشودمیساختهآبادانوبصرهبینآنهاازیکی. داردقرارایرانیصنعتگراندستدرزیاديحددرنیزعراقخاكدر
ازراایرانگازتوانمیکهچراداردروشنیبسیاردورنمايطرحاین. استشدهتکمیل%40میزانبهکارشناسانبرآوردهاي

اینکهوجودبا. شوداروپابهايدروازهایرانبرايتواندمیمدیترانهدرسوریهسواحلکهکردصادرسوریهبهعراقطریق
سوري–عراقی–ایرانیمشتركکمیسیوناکنونهمشد،خواهدتکمیلآیندهماه18تافقطعراقتالولهخطساخت
.دهدمیانجاممذاکراتپروژهآنادامهدربارهکهکندمیفعالیت

بین2008سالتا. کندمیرشدوقفهبیصادراتاینحجم. دهدمیتشکیلراایرانازعراقوارداتمهمبخشبرقنیروي
عدادتبعديمراحلدروشدنداندازيراهدیگرخطدوبعدسالیکولیکردندمیفعالیتبرقانتقالخطسهفقطکشوردو

ايگونهبهکندمیگذاريسرمایههمسایهکشوربرقنیرويصنعتدرایراناسالمیجمهوري. گذشتواحد10حدازآنها
. کردندشروعنجفشهردررا»الحیدریه«مگاواتی500ترکیبینیروگاهساخت2012سالتابستاندرایرانیمتخصصینکه

.گردیدالصدرشهردرنیروگاهیصاحبشرقیهمسایهکشوربرکتبهعراقآنازقبل
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.کندمیصادرخوراکیموادوساختمانیمصالحخانگی،برقیوسایلآهن،سنگشده،نوردفلزاتعراقبههمچنینایران
جمهوري2010سالاکتبر23تامارس21ازتنها. استایرانخودروسازيصنایعمحصوالتکنندهمصرفمهمترینبغداد

تواننمیاتومبیلیموضوعبارابطهدر. نمودصادردالرمیلیون46معادلخودرودستگاه8816خودهمسایهبهایراناسالمی
توسعهضرورتامراین. شودمیجابجاخودروهاوسیلهبهکشوردوبینکاالهاعمدهبخشکهگرفتنادیدهراواقعیتاین

سالندچنظمیبیوتروریستیفعالیتآمریکایی،نیروهايجنگیعملیاتاثربرعراقدرکهشودمیسببراهاجادهشبکه
میانهخاورعربیکشورهايبهورودي»دروازه«نقشایراناسالمیجمهوريبرايعراقحال،عیندر. اندافتادهکارازاخیر

هاجادهاحیايزمینهدرمشتركهايطرحسريیکدرایرانیطرفشرکتباعثامرهمین. کندمیایفاراآفریقاشمالو
.شدشروعمهشهر–آبادان–خرمشهر–شلمچهجادهساختعراق،باایرانخوزستاناستانکردنمرتبطمنظوربه. گردید
کیلومتر35آهنراهخطاینطولکهشداجراهمدالرمیلیون15معادلبصره–شلمچه–خرمشهرآهنراهساختطرح
.شوندمتصلهمبههمدیگرنقاطدرکشوردوآهنراههايشبکهاستقرار. است

و»ملی«هايبانکعراقدرحاضرحالدر. دارندزیادينفوذایرانیهايبانککشورایندرعراقآمریکاییاشغالزماناز
بدونبانک(اسالمیايمنطقهبانکتأسیسمشغول»نویناقتصاد«و»کشاورزي«هايبانک. کنندمیفعالیت»پارسیان«

یمه،بکمیسیوناخیرجلسهدر. نمایندبازراخودشعبعراقدرحاضرندهمایراندیگربانکچند. هستندعراقیطرفبا) ربا
.گردیدمطرحعراقوایرانمشتركبانکتأسیسمسألهعراق،وایرانبازرگانیاطاقگذاريسرمایهوبانکداري

وسطتمطلباینکهشدحاصلعراقدرایرانیهايشرکتتوسطباالکیفیتبامسکنساختدربارهتوافق2012سالاوایل
.گردیداعالمایرانشهرسازيوراهوزیرنیکزادعلی

کزاد،نیگفتهبه. استآنبااليسطحنشاندهندهکهکرداشارهجانبهدوهمکاريمسایلسريیکبهمصاحبههماندروزیر
میاجراآنهاکههاییطرحجمعیبهايکههستندعراقدرتولیديوبازرگانیفعالیتمشغولایرانیشرکت50بهقریب
دالرمیلیون600معادلکهاستجریاندرجدیديهايطرحدربارهمذاکرات. شودمیبرآورددالرمیلیارد1معادلکنند،

.برسددالرمیلیارد5بهتواندمیآیندهبالقوهمعاملهچندهزینه. شوندمیارزیابی

الیعرهبراندیدارهايتبادلاخیرسالچندطیعراقوایران. شودمیخوشبینیباعثدولتدوبینهمکاريسیاسیجنبه
وزیراننیزووزیرنخستالمالکینوريجمهور،رئیسطالبانیجالل2008-2009سالهايدر. آوردندعملبهراکشوردو

برجستهنمایندگانعراقرهبرانبامذاکراتانجاممنظوربهتهران. آوردندعملبهدیدارایرانازدفاعوخارجهامورکشور،
رمنوچهومجلسرئیسالریجانیعلینظام،مصلحتتشخیصمجمعسابقرئیسرفسنجانیهاشمیاکبرمانندراخود

اسالمیجمهوريآمدنوجودبهزمانازباراولینبراي2008سالمارسماهدر. نموداعزامراخارجهامورسابقوزیرمتکی
زمینهدرهمکاريدربارهتفاهمهايیادداشتکنونتاطرفین. شدعراقواردایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمودایران،
ویصنعتمناطقتوسعهگمرك،آموزش،کشاورزي،بخشصنایع،انرژي،نقل،وحملافراط،وتروریسمبامبارزهملی،امنیت

شورايکهبودمیانهخاورمنطقهکشوراولینایران. اندنمودهامضادیگرهايزمینهدروبیمهواستانداردهااقتصادي،آزاد
کشور،ایندولتتشکیلازبعدکهشناخترسمیتبهرسید،قدرتبهحسینصدامسرنگونیازبعدکهراعراقموقتاداري

.شدشناختهرسمیتبهتهرانتوسطنیزنهاداین
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ایرانمردم%90وعراقمردمسومدوحدوداوالً،. دهدمیسوقتهرانسويبهرابغدادفرهنگیوسیاسیعواملازتعدادي
عراقنشینشیعهمناطقهمهازقبلتوسعهبهایراناسالمیجمهوريکمکباعثعاملهمین. هستندتشیعمذهبپیرو
انقالبعالیشورايمیانایندرکهدارندگرایشتهرانبهعراقسیاسیهايشخصیتوسیاسینیروهايازتعدادي. شد

هانپننامدارشخصیتهاياین. هستندذکرشایانالصدرمقتديریاستبهمهديارتشوحکیمریاستتحتعراقاسالمی
بهکشورامورزمامانتقالبرناظرکههستندعراقدر»فقیهوالیت«ایرانینظریهبخشیدنتحققخواهانکهکنندنمی

برايحتیکهیعهشنفوذبابسیاراهللاآیتسیستانیعلیبلکهعراقغیرمذهبیدولتتنهانهالبته. استشیعهفقیهمعتبرترین
عراقوجود،اینبا. شدندعراقدرایرانینظامبهشبیهنظامبرقراريمخالفبود،شدهمعرفینوبلصلحجایزهدریافت

.داردگرایشایرانبهخودداخلیوخارجیسیاستدر»دمکراتیک«وغیرمذهبی

ازحسینصدامرژیمسقوطازبعدکهعراقینیرومندکردستان. استکشوردومشتركمسألهکردها،مسألهاینکهدوم
لعامدیگرسويازاستاقتصاديوبازرگانیارزشمندشریکایرانبرايسویکازشد،برخوردارتوجهیقابلخودمختاري

وبماندباقیفعلیحالتدرعراقیکردهايمسألهکهاستتهراننفعبهحاضرحالدر. باشدمیایرانیکردهايناآرامی
.گرددرعایتهمسایهکشورارضیتمامیت

کلتادسرئیسزیبريباقرسفرجریاندر. دارندنظامیبلکهسیاسیتنهانههايتماسهمباکشوردوکهاستتوجهجالب
قرارنظرتبادلوبحثموردعراقوایرانمسلحنیروهايبینتعاملمایلایران،اسالمیجمهوريبهعراقمسلحنیروهاي

ارخودنظامیتوانوقتاسرعدرکشورشانکهدادنداطمینانخودعراقهمتایانبههمبعدمدتیتهراننمایندگان. گرفت
.نمایدبازسازيشد،ویرانآمریکاییاشغالوجنگوسیلهبهکه

تحریمزاآمریکافشارتحتالمالکینورياینکهازنظرصرف. دارندشبیهینظرنقطهنیزسوریهدررویاروییدرموردکشوردو
کمکریهسوجمهوررئیسبهکندمیسعیایرانیانماننداوکرد،پشتیبانیاسدبشاردولتعلیهعربکشورهاياتحادیههاي
اقداماتازیکی. باشدمیایرانوسوریهبینسرپلیعراقزیرااستجغرافیاییموقعیتازناشیگیريموضعاینانتخاب.  کند
ستااینواقعیت. شدکشوراینخاكطریقازاردنوترکیهبارهايانتقالمنعسوریه،درمناقشهپرتودرعراقریاستبارز
ازراخودبارهايخوداقتصاديخساراتکاهشمنظوربهدمشقعلیههاتحریماعمالازبعدسوریهبامجاورکشورهايکه

.نمودندمیصادرعراقطریق

میاسالجمهوريبهوابستهايمنطقهعراقغربی،سیاستمدارانونگارانروزنامهازايعدههاينگرانیخالفبرتردید،بدون
در. تنیسهمسایهکشوراقتصاديوسیاسیمیدانبازیگرتنهاایرانولیداردچشمگیرينفوذعراقدرایران. نیستایران
اظهاراتوسوریهبحرانپرتودربغدادوآنکارابینروابطاخیرتشدیدوجودبا. شدذکرعراقدرترکیهتوجهقابلنقشفوق

. استیادزبسیاراقتصادي،نفوذخصوصبهعراقدرترکیهنفوذ،»استدشمندولت«ترکیهاینکهبرمبنیالمالکینوري
اینلیو)  کردثابتراواقعیتاینسوریهعلیههاتحریمنفعبهمذکورگیريرأيکه(استوابستههممتحدهایاالتبهعراق

کیلتشکهدهدمینشانهازمینهاکثردرتهرانوبغدادروابطنزدیکیسرعتدیگر،سوياز. استیافتهکاهشوابستگی
ديجبسیاراندازچشمازکند،مقابلهمنطقهسنیعربیکشورهايومتحدهایاالتباکهمیانهخاوردرشیعیجدیدبلوك

.شودپیماناینعضوتواندمیاست،نیازمندسوریهوایرانکمکبهوداردعلويدولتکهسوریهاصوالً. استبرخوردار
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ایرانوروسیهعلیهناتووآمریکاخزربرگ
کروپنوفیوري

درخودفرمانرواییبرقراريخزر،دریايحوزهدرمتحدهایاالتسیاستهدف
نظامیگاهتکیهایجادوايمنطقهممالکبیناختالفاتتشدیدمنطقه،این

.استروسیضدوایرانیضدراهبردي

خزردریايحاشیهکشورپنجازسهکهداردفراوانیاهمیتهمواقعیتاین
انهمیخاورشمالیمرزترینپیچیدهترکمنستان،وقزاقستانآذربایجان،یعنی
منطقهایجاد»بزرگراهبرد«کهاستسال30. دهندمیتشکیلرابزرگ

الیتفعحوزهبامنطقهاینکهشودمیاجرا)  آنهااحتساببا(هندوقزاقستانتاآفریقاشمالازبزرگمیانهخاورجدیدکالن
.داردمطابقتآمریکامسلحنیروهايمرکزيفرماندهی

ایرانعلیهدریاییمقدمدژ

بهبتنسمتحدهایاالترفتارلذا.  استماندهباقیسرکشیقدرتعنوانبهبزرگمیانهخاورتکوینحالدرمنطقهدرایران
وایرانجانبههمهمحاصرهآنوشودمیتعیین»آناکند«شدهشناختهاصلوسیلهبهبزرگمیانهخاورسرزمیندرایران

جداهمدیگرازراآنهاهمیشهکهاستاینروسیهوایرانبینخزرگیرضربهمنطقهایجادازهدف. استآنگلويفشردن
پیوندگسستنکهاستبدیهی.  بیاندازندتفرقهخزردریاییحساسبسیاروراهبرديمهمفضايطریقازآنهابینکنند،
.دارداساسیاهمیتخزرمنطقهبرايايفرامطنقههايقدرتفرمانرواییتأمینبرايایران–روسیه

دریايوخزرمنطقهوبزرگمرکزيآسیايیعنیجدیدبزرگمصنوعیمناطقساختزمینهدرآمریکاییدیگرطرحدو
طرفازهمزمانهمدیگرازراایرانوروسیهطرحدواین. کنندمیدنبالراارتباطاینگسستنهدفزیاديحددرسیاه،
.نمایندمیجداچپوراست

سالدرکشورازخارجدرجنگیعملیاتايبودجهمالیتأمیندربارهکنگرهبرايمتحدهایاالتخارجهاموروزارتگزارش
ردمتحدهایاالتسیستمیرفتارنشانهوکردهفراهمراخزرکردننظامیمسألهبهتوجهجدیدگیرياوجموجبات2012
.شدمنطقهایندرایرانعلیهدریاییگاهتکیهایجادزمینه

بااستصدددر»خیزگازوخیزنفتمنطقهایندرخزردریايامنیتفزایندهاهمیت«علتبهواشنگتنگزارش،اینطبق
هیبدی.  نمایدبازدارندگیروسیهفدراسیونوایراناسالمیجمهوريازترکمنستانوقزاقستانآذربایجان،کردنمسلح
اآمریکریاستبهخزردرآیندهنظامیبلوكتشکیلبلکهمنطقه»مسطح«وعاديگرينظامییکنهشاهدماکهاست

.هستیم
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هبمتحدهایاالت«کهشودمیگفتهاست،کردهپیشرفتدیگرانازبیشتردریایینظامیاموردرکهآذربایجانمورددر
امکاناتگسترشنظامی،ايحرفهآموزشتوسعهخزر،امنیتسطحارتقايمنظوربهآذربایجاندریایینیرويباهمکاري
واشنگتن. »دادخواهدادامهناتوبانیروهااینعملیاتیتطبیقبهمساعدتوصلحازحفاظتمشتركعملیاتدرشرکت
وينیرویژهواحدآمریکامساعدتبااکنونهمآذربایجان. شدخواهدجلبناتوبلوكبهآذربایجانآیندهدرکهاستمعتقد
. دشوبرخوردارناتوعضوکشورهايساختویژهتجهیزاتازبزوديواحداینکهرودمیانتظار. استدادهتشکیلرادریایی

ساحلیگارد. کنندمیکارامریکادریایینیروي»سیل«اطالعاتی–تخریبیواحدهايمربیانمرکزایندرحال،هردر
ساحلیگاردسابقشناور(S-201گشتیشناوردربرگیرندهاست،دریایینیرويازتریافتهتوسعهساختاريکهآذربایجان

آذربایجان. باشدمیSilver ShipنوعازS-12وS-11آمریکاییگشتیکوچکشناوردوو)»پوینت«نوعازمتحدهایاالت
.گیرندمیقراراستفادهمورددریابردنیرويانتقالبرايکهاستبرخوردارآمریکاساختRIB-36هايشناورازهمچنین

املشبرنامهاینکهکندمساعدتدریایینیرويهواییعنصرآوريروزبهزمینهدرقزاقستانبهاستصدددرمتحدهایاالت
نظامیانامکانات«همکارياینکهشودمیادعا.  داردقزاقستانکهاستHuey IIآمریکاییهايبالگردنوسازيحال

خزردریايدروقزاقستانبرايخطراتبهواکنشوانرژيبخشزیرساختتأسیساتمهمترینازدفاعزمینهدرراقزاقستانی
پنجسالهبرنامهاساسبررایگانصورتبهرادریابردنیرويشناورچهار2010سالدرآنازقبلمتحدهایاالت. »بردخواهدباال

آقتاوشهردر2005سالدر. بودگذاشتهقزاقستاناختیاردرمتحدهایاالتوقزاقستانجمهوريدفاعوزارتبینهمکاري
Safe Boatشرکتساخت»دیفندر«آمریکاییفوتی42شناورسهواگذاريرسمیمراسم Internationalبرگزار
قزاقستاندریایینیروياختیاردرراتن150ظرفیتبا»دولفین«گشتیشناورسهجنوبیکره2006سالدر. گردید

.استشدهشروع2006سالازقزاقستانمعاصردریایینیرويتاریخچهواقعدر. گذاشت

مشتركهايبرنامهطریقازقزاقستاندریایینیرويآوريروزبهدرغیرمستقیمصورتبههممتحدهایاالتاستممکن
کوماندوينیروهاينفراتآموزشدربارهقزاقستاننظامیمقامات2008سالدر. باشدداشتهشرکتقزاقستانی-آذربایجانی

.بودکردهحاصلتوافقآذربایجاندریایینیرويتخریبی–اطالعاتیمرکزپایگاهدرقزاقستاندریایی

لیسیانگزبانبهرامحلیملوانانآمادگیاستصدددرواشنگتنشود،میخوددریایینیرويصاحبتازهکهترکمنستاندر
IMET (International  Militaryبرنامهچارچوبدر Education and Training)کمک. «کندشروع

منیتاتأمینموجبکهترکمنستاندریایینیرويپیدایشحالدرتوانتقویتبهمساعدتبهمعطوفهمچنینآمریکایی
تأمینبرنامهمالیاختصاصاتمحلازکهاستامیدوارمتحدهایاالتمجموع،در. »گردیدخواهدشد،خواهدخزردریايدر

Foreign)خارجیمالی Military Financing – FMF)همکاريدامنهانگلیسیزبانبهکشورداخلدرآموزشو
.دهدگسترشراها

مالیتأمینابعاد

راقعوافغانستاندرعملیاتبراياخیرسالدهدالريتریلیونیکهايهزینهبامقایسهدرمالیتأمینمطلقارقامالبته
دهدمیاجازهمتحدهایاالتبهکهاستکاردرجديمبالغعمل،هايشیوهومشخصاهدافنظرازولی. نیستچشمگیر

.نمایدفراهمراجنگیعملیاتتأمینجامعزیرساخت
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زيچیبهخزرشدنتبدیلحتیسیاسیعلومکارشناسانبعضی. کنندمیدركراواقعیتاینموشکافکارشناسانهمه
.«شودمیبزرگهايجنگبروزموجباغلببزرگنفت«زیراکردندعنوانرافارسخلیجبهشبیه

رکزيمفرماندهیوآمریکامسایلطیفتمامفصلوحلبرايمتحدهایاالتدریایینیرويپایگاهایجادکهآیدمینظربه
.  اشدبنمیپایگاهایجادبرناظرمنطقهایندرجنگیعملیاتاجرايجامعزیرساختکهچرانیستالزامیمنطقهایندرآن

آمریکادفاعوزارترسمیقاموسدرکهباشندداشتهوجودمحلیهايدولتفرماندهیتحتهاییگاهتکیهاستکافی
«امنیتتأمینزمینهدرتعاونیواحد« a Cooperative Security Location, CSLدیگراصطالح. شودمینامیده

نهشماردائمطوربهآندرکهاستa Forward Operating Site, (FOS )مقدمعملیاتیمیدانزمینهایندر
.دارندحضورنظامیپرسنلزیادچندان

آذربایجانبامشتركقرارگاهتشکیل2006سالدرکهکنیمتوجهآمریکادفاعسابقوزیررامسفلددونالداظهاراتبهداردجا
رشیوآازقرارگاهاینبارهدرمطلبیکهاستعجیب. داردتفاوتنظامیپایگاهباقرارگاهاینکهشدمیتأکید. نموداعالمرا

.استگردیدهحذفبود،کردهدرجايمقالهمورایندرکه» تایمزواشنگتن«روزنامه

ريگنظامیسطح،)نشودایجادهرگزامیدواریمکه(منطقهدرامریکادریایینیرويپایگاهایجادموقعتاحتیحال،اینبا
ذرگومنطقهشدیدثباتیبیدربارهاساسهمینبرتوانمیاکنونهمکهباالستبسیاررونداینسرعتوخزرمنطقه
.نمودصحبتگرينظامیکیفیتبهنظامیکمیت

خاصیاهمیتازشوند،میآوردهروزبهوساختهتمامسرعتباکهترکمنستانوقزاقستانآذربایجان،دریایینیروي
.دهندمیتشکیلرامتحدهایاالتراهبردينظامیهايگاهتکیهشبکهکلعناصرازیکیفقطآنهاولیبرخوردارند

مانزمروربهاستممکنکههاییپایگاهنیزوعراقوافغانستاندرهمهازقبلومنطقهدرآمریکاهايپایگاهشبکهاوالً،
.دارداساسیاهمیتخزرطرفازضربهکردنواردبرايشوند،ایجادجنوبیقفقازکشورهايدر

ازخزرهواییمحریبرنظارتگستردهسامانهنفرات،تماسبدونفضاییوهواییضرباتبرآمریکاییتأکیدبهعنایتباثانیاً،
.نمایدمیفعالیتوشدهایجادسامانهاینکهشدخواهدبرخوردارايکنندهتعییناهمیت

برنظارتایستگاهسهپیسسالسهحتیآذربایجانومتحدهایاالتمطبوعات،هايگزارشطبقکهشوداشارهاستکافی
دهشکهنهآنتجهیزاتکهدارند»قباله«راداريایستگاهیکتنهاآذربایجانوروسیهکهحالیدرداشتندراهواییپروازهاي

.رسدنمی»مارتینالکهید«و»تروپنور«هايشرکتساخترادارهايامکاناتپايبهو

کندنمیتهدیدراایرانخزردریايناوگان

رندهداایران. استنکردهایجادبحرانیخطرایرانبراياست،دادهرخکنونتاکهخزردریايدرهاناوگانرزمیتقویتالبته
.استروسیهازبعدخزردرنیرومنددریایینیرويدومین
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–تخریبیشناورهايوکوچکهايناوچهعمدتاً اینها. استکمکیناووشناور90حدودشاملخزردرایرانرزمینیروي
فرماندهیابعتنوشهردراساسیپایگاهباسپاهدریایینیرويکهاستگفتنی. هستنداسالمیانقالبپاسدارانسپاهتهاجمی

لیو. استعکسبراوضاعکهشودگفتهاستبهتر. نیست) انزلیدرمرکزبا(خزردریايمنطقهدرارتشدریایینیروي
.کردخواهندرفتارشدههماهنگصورتبهجنگشرایطدرآنهادويهرکهنیستتردیدي

هايناوچهایرانیمدلاین. است»سینا«برموشکشناوردوشاملخزردریايدرایرانارتشدریاییضربتینیرويمهمترین
. باشدمیمتر7عرضومتر47بدنهطولتن،300حدودآنهاظرفیتکهاستCombattante IIفرانسويبرموشک

آنها،هايسالحمهمترین. استگره35آنهاسرعتاکثرحدوشدهمجهزچینساختدیزلموتورهايبهشناورهااین
. باشدمیکیلومتري120بردبا) 802-اسچینیموشکایرانینوع(»نور«ناوضدموشکهايپرتابشدهجفتسکوهاي
ردهازناوهايازهاتوپاین(دارندوجودایتالیاساخت»مالرا«اتوماتیکمتريمیلی76عمومیکاربردموردتوپهمچنین

مسلسلدووهواییضدمتريمیلی40شدهجفتسامانههاناوایندرهمچنین). شدندبرگرفتهدریایینیرويشدهخارج
ربتیضتوجهقابلتوانازکهاستمهمیبسیارناو،»سینا«برموشکشناوردیگر،عبارتبه. دارندوجودمتريمیلی12,7

دردومناووپیوستخزردرایراندریایینیرويتسلیحاتردهبه2006سالدر»جوشان«نامبهناواولین. استبرخوردار
.2010سال

.یابدتوسعهناگزیرخزردرایرانیناوگاننزدیکآیندهدرکهرودمیانتظار

عنواز)  است»کروت«واقعدرکه(رزمناودومینکهداداطالعایراندریایینیرويفرماندهجانشینخادمغالمرضادریاساالر
تسلیحاتواستتن1420حدودناواینظرفیت. کردخواهدخدمتخزردریايدراست،ساختحالدرکه»جماران«

.نمایدتأمینراناوایندوربردهدفگیريتواندمیکهاستبالگرديوهاتوپ،»نور«موشکدربرگیرندهآن

اهمیتخزردریايبهفارسخلیجازاسالمیانقالبپاسدارانسپاهوایراندریایینیرويکوچکشناورهايسریعانتقالامکان
شناورهايایراندرحاضرحالدرمثال،براي. کشدمیطولروزچندفقطبزرگهايکامیونازاستفادهباکاراین. داردزیادي

تسلیحات.  گیرندقراربرداريبهرهموردکوچکشناور75استقراروشوندمیساختهPeykaap IIبرموشککوچک
استکیلومتر10-20هاموشکاینبرد. استچینساخت) 701-اس(FL 10ناوضدموشکدودربرگیرندهشناورهااین

رفطبرايتوانندمیوسیعکاربردصورتدرفنیضعیفمشخصاتوجودباهاموشکاین. کیلوگرم30حدودکالهکوزنو
.آورندباربهفراوانیمشکالتمقابل

آزمایشموردجدیدطرحکوچکشناوررويبر) 704-اسچینیموشکایرانینوع» (1-نصر«ترنیرومندهايموشکجدیداً
وسیلهبهتوانمیدیگر،عبارتبه. رسدمیکیلوگرم130بهکالهکوزنواستکیلومتر30موشکاینبرد. گرفتندقرار
دریایینیرويکوچکهايزیردریاییخزردریايدرکهنیستبعید. کردغرقتن3000حدودظرفیتباناوهاییموشکهااین

.استشدهاندازيراهشمالیکرهکمکبهآنهاتولیدکهشوندظاهرایران

.کندمیکفایتمحلیجنگیهايدرگیريبرايیادریاییحملهدفعبرايخزردرایراندریایینیرويظرفیتاین،بربنا
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فجاريانصورتبههمیشهبگیرد،صورت) ایرانیعنی(کشوریکعلیهکهشرایطیدرحتیگرينظامیکهاستگفتنی
میبرخوردارنظامیراهازدشوارمسایلفصلوحلجهتمکملامکاناتازوشوندمیمسلحکهراکشورهاییبرايخطرات

.بردمیباالشوند،

وجودباکند،میتلقیخزرمنطقهتمامامنیتوخودامنیتبرايخطرعنوانبهراايمنطقهگرينظامیکهروسیه
طقهمنفراکشورهايمسلحنیروهايظهورازتاآوردمیعملبهزیاديتالشدریاایندرنیروهاگروهبزرگترینازبرخورداري

.آوردعملبهجلوگیريمنطقهایندرناتووآمریکاهمهازقبلواي

لیحاتتسصدوراززمانیروسیهکهشودمییادآوري. آیدمینظربهپهلودوروسیهفدراسیوندفاعوزارتکارهايبعضیولی
دونتقالاروندحاضرحالدراستارتسفیوريدریادارگفتهبهولی. بودکردهخودداريقزاقستاندریایینیرويتشکیلبراي

مللیالبیننمایشگاهنخستیندرروسیهدیگر،سوياز. داردجریانقزاقستاندریایینیرويبهخزردرروسیهناوگانناو
INDOافزارجنگوتسلیحات DEFENCE-2004 EXPO & FORUMوشرقیجنوبوجنوبیآسیايکشورهايبه

»ا-اوران«موشکیسامانهصادراتینوعخزر،درخودهمسایگانیعنیترکمنستانوقزاقستانایران،آذربایجان،بهجملهاز
هروسیدریایینیرويناوهايرويبرشدهنصبسامانهازترضعیفمشخصاتازسامانهاینکهاستدرست. نمودعرضهرا

ورتصبهتقریباً روسیهکهگرفتنتیجهتوانمیاینجااز. باشدمیدریایینیرومندسالححالاینباولیاستبرخوردار
.نیستمشخصکاراینهدفکهکندمیتقویتراخودهمسایگانتوانمنديتعمدي

چارچوبدرخزردرجمعیامنیتسامانهتشکیلدربارهروسیه2006سالپیشنهادکهدهدمیرخشرایطیدرجریاناتاین
.«استشدهمعلقهوادر«کلمهواقعیمعنیبه»کاسفور«عملیاتیتعاملدریاییواحدگروه

اقلحدبایدمنطقهایندرخودراهبرديمنافعازمسکودقیقدركوزمینهایندرایرانوروسیهشراکتکهآیدمینظربه
.گرددخزرمشتركدریايدرمطمئنوبعديچندامنیتتأمینزمینهدرهادیپلماتهايتماسشدنترفشردهموجب
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ابقسشورويمرکزيآسیايوایران: ژئوپلتیکیطوالنیآمیزمحبتروابط
کوزنتسوفآلکساندر

ار) هارتلند(اورآسیاقلبازبخشیمرکزيآسیايکیندر،مکهلفوردنوشتهبه
:  آوردزبانبرراايجملهچنیندرخشانپردازنظریهاین. دهدمیتشکیل

کهکسیوکندمیکنترلرااورآسیاکند،کنترلرا»هارتلند«کهکسی«
عنایتبا. »نمایدمیقراربرراخودنظارتجهانتمامبرکند،کنترلرااورآسیا

منطقهاینسربراخیرسالبیستطیچراکهشودمیروشنواقعیتاینبه
همایران. استدادهرخچینومتحدهایاالتروسیه،بینشدیديمبارزهجهان
.باشدمیمرکزيآسیايمنطقهمهمفعاالنازیکی

ششمیاندرایرانخارجیسیاستنظریهدرمنطقهاینکهداردگواهیایرانبرايمرکزيآسیايمنطقهاهمیتبرامراین
:هستندذیلقراربهمناطقاین. استشدهگنجاندهتهرانخارجیسیاستاولویتحائزمحور

فارس،خلیجمنطقهوعراق-1

افغانستان،-2

قفقاز،ماوراي-3

خزر،مسأله-4

مرکزي،آسیاي-5

بدانمربوطمسایلواسراییلی–فلسطینیمناقشهفصلوحل-6

ملتاهتاجیکمثال،عنوانبه. دارندايدیرینهتاریخیپیوندهايهمبامرکزيآسیايمنطقهوایرانکهگفتهمچنینباید
مییتلقفارسیزبانگویشعنوانبهراتاجیکیزبانسابقمانندکارشناسانازايعدهکهحالیدرهستندهافارسبرادر
.  ادنددمیتشکیلراساسانیانوهخامنشیانفارسیقدیمیهايامپراطوريازبخشیمرکزيآسیايمختلفمناطق.  کنند
جغرافیایینظرازراآنروس،برجستهخاورشناسبارتولدکهداردصحتهمامروزيترکمنستاندربارهزیاديحددرامراین
.دادمینسبتایرانبه

در. دبخشیجدیدتحركمنطقهدرایراننفوذبهمنطقهایندریافتهاستقاللجدیددولتهايظهوروشوروياتحادفروپاشی
عرصهقسیمتدربارهمحرمانهتوافقبهگویاپاکستانوچینایران،کهنمودندبیانرافرضیهاینتحلیلگرانبعضی1992سال
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وانتاجیکستگرفتند،قرارچیننفوذحوزهدرقرقیزستانوقزاقستان. رسیدندسابقشورويمرکزيآسیايدرنفوذهاي
استاینواقعیتیولکنیمتکذیبیاتأییدرافرضیهاینتوانیمنمیما. پاکستانبهازبکستانورسیدندایرانبهترکمنستان

.استنمودهبرقرارفعالیودوستانهروابطترکمنستانوتاجکیستانکشوردوباایرانکه

قویتتتاجیکستانجمهوررئیسرحمانامامعلیباایرانرهبرانشخصیخوبروابطوسیلهبهتاجیکستانوایرانشراکت
وقترئیسرحمانکهکوالبشدهمحاصرهمنطقهبهایرانتاجیکستان،درداخلیجنگبحبوحهدر1992سالدر. شودمی
ککبیشتوافقاتویافتهخاتمهتاجیکستانداخلیجنگایرانگريمیانجیبا1996-1997هايسالدر. کردکمکبود،آن
.رسیدامضابه

نیروگاهجمهوريایندرایرانیان. داردقرارچینازبعددوممقامدرتاجیکستاندرگذاريسرمایهنظرازایرانحاضرحالدر
رندداقصدوشوندمیآمادهشورآبادآبیبرقنیروگاهطرحاجرايبرايسازند،میرا»استقالل«تونلو2-تودهسنگآبیبرق
وانافغانستتاجیکستان،بینآهنراهوبزرگراهساختمشغولایرانیمتخصصین.  نماینداحداثکوچکآبینیروگاهچند

همکاريبهکشوردوبینروابطولی. هستنددیگرهايپروژهومشهد–هرات–شریفمزار–روغونبرقانتقالخطایران،
میحاآنها. کنندمیاجراراآموزشیوفرهنگیهايطرحیکسريتاجکیستانجمهوريدرایرانیان.  شودنمیختماقتصادي

کارشناسیدوبویتسک. و. نمودندشرکتدوشنبهدرامیرکبیرورودکیهايکتابخانهساختدروهستندفارسیزبانبنیادمالی
وتاجیکستانایران،(زبانفارسیکشورهاياتحادیهدورچنداننهآیندهدرکهدهدمیاحتمالتاجیکستانمقیمسیاسی

وحدهمتایاالتژئوپلتیکیجديبازيزیرااستزودرسفعالًموردایندربحثماعقیدهبهولی. شودتشکیل) افغانستان
یمخنثیرابرادرکشورهايباسیاسیبلوكتشکیلجهتدرایرانهايتالشهمهزیاديحددرافغانستاندرمتحدانش

.نماید

انزوايابطریقاینازایران. استکشوردوحسابگرانهمنافعازناشیزیادياندازهتاترکمنستانوایرانبینروابطنزدیکی
دستخوداییجغرافیبستهموقعیتمسألهباترکمنستانکهحالیدرکندمیمقابلهالمللیبینهايتحریماثربرخودنسبی

مواداینانتقالهايراهدنبالاستمجبوراست،انرژيهايحاملسرشارمنابعدارايکهکشوراینزیرااستگریبانبه
انرژيبخشدرهمکاريزمینهایندرکهرسدمیدالرمیلیارد1,2بهترکمنستانوایرانبینبازرگانیتبادالت. بگردد
با. شودمیصادرایرانبهترکمنیگازجیرانخان–سرخس–آباددولتلولهخططریقاز2006سالاز. دارداولویت
نیازهايدهدمیاجازهایرانبهترکمنستانازگازوارداتاست،برخوردارگازغنیبسیارمنابعازایرانخوداینکهوجود

فوریهماهدر.  دهداختصاصصادراتبهشود،میتولیدکشورجنوبدرکهراگازيوکردهتأمینراخودشمالیاستانهاي
دربارهايساله25موافقتنامهکشوردوبینآباد،عشقبهایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمودسفرجریاندر2009سال

.شدامضاایرانبهترکمنیگازمکعبمترمیلیارد10سالیانهصاردات

تانترکمنسمختلفهايطرحدرایرانیهايشرکت. شودنمیختمانرژيمسایلبهترکمنستانوایرانبینهمکاريالبته،
اتتأسیسزیرزمینی،استحکاماتایجادتجن،–سرخس–مشهدآهنراهساختنوري،فیبرارتباطاتتوسعهبرنامهنظیر
یمگذاريسرمایه»دوستی«سدوهاجادهوهاراهشده،مایعگازهاياسکلهباشی،ترکمندرپاالیشگاهیمرو،شهردرآبی

اندازيراه1996سالمیماهدرکهآهنراهاین. استبرخوردارايویژهاهمیتازمشهد-سرخس–تجنآهنراه. کنند
.کردبازرامیانهخاورمنطقهبهمسیرترینکوتاهآبادعشقبرايشد،
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لولهخطساختدورنمايمثال،براي. هستندرقیببلکهشریکتنهانهانرژيالمللیبینبازاردرترکمنستانوایرانالبته
–ایرانایرانیلولهخطرقیبعنوانبهحقبرایراندرکه)  تاپی(هند–پاکستانی–افغانستان–ترکمنستانگازانتقال

اتخزردریايحدودتحدیدسربرنظراختالف. گرددمیتهرانجدينگرانیموجبشود،میتلقی) ایپی(هند–پاکستان
واهمتفحسنباترکمنستانوایرانبینروابطمجموعدرحالاینبا. کشاندمیتیرگیبهراکشوردوبینروابطحدودي
.استتوأمشراکت

انندمگازيونفتیمشتركهايطرحاجرايزمینهدرجملهازایرانبااقتصاديوبازرگانیهمکاريتوسعهبهنیزقزاقستان
یاییآسبازارهايبهآنبرکتبهآستانهکهاستمندعالقه) فارسخلیج(ایران–ترکمنستان–قزاقستانلولهخطساخت

ارتباطاتونقلوحملزیرساخت،سازي،ماشینهايطرحدرایرانیانکهاستقزاقستانآرزوي. کردخواهدپیدادسترسی
دالرمیلیارد2تامیلیون400ازبرابر5میزانبهکشوردوبینبازرگانیتبادالتاخیرسالششطی. نمایندگذاريسرمایه
زاقستانقبهایرانیصادراتتوجهقابلبخشمربوطهکاالهايوساختمانیمصالحپتروشیمی،محصوالت. استیافتهافزایش

شیگرایجدیداًالبته. استماندهعقبآنهااقتصاديهمکاريازکشوردوبینسیاسیروابطسطحولی. دهدمیتشکیلرا
ازنژاداحمديمحمود2010سالآوریلماهدر. آمدپدیدآستانهوتهرانمیانسیاسیهايتماسشدنفعالجهتدر

انیپشتیبابرازجهانیاقتصاديبحرانرفعزمینهدرنظربایفجمهوررئیسپیشنهادهايازوآوردهعملبهدیدارقزاقستان
.کرد

افقتنامهموسريیکهمباکشوردو. نیستبرخوردارچندانیپویاییازوداردايحاشیهاهمیتایرانبرايقرقیزستانباروابط
امضامخدرموادقاچاقویافتهسازمانجنایاتبامبارزهآموزش،فرهنگ،اقتصادي،–بازرگانیبخشدرهمکاريزمینهدرها

هبرانرتأکیدوجودبا. استایراننگرانیاساسیعلتقرقیزستان،خاكدر»ماناس«امریکاییهواییپایگاهاستقرار. نمودند
ادامههبتهرانشود،استفادهایرانبهضربهکردنواردبرايپایگاهاینازکهدادنخواهداجازهبیشککاینکهبرقرقیزستان

.نیستمندعالقهقطعاًمرکزيآسیايدرآمریکانظامیحضور

معادلمالیکمکپرداختوعدهایران2008سالاواخر. استدالرمیلیون100بربالغکشوردوبینساالنهبازرگانیتبادالت
طرحاجرايدرسازيراهزمینهدرایرانیهايشرکت. دادرااقتصاديهايطرحاجرايبرايیورومیلیون200اکثرحد

یشتريبمراتببهسرعتباکشوردوبینآموزشیوفرهنگیروابط. نمودندشرکت»اوش–بیشکک«راهبرديبزرگراهساخت
جمهوريهايدانشگاهدرقرقیزستانشهروندانآموزشبرايدولتیهايهزینهکمکتعدادسالبهسال. یابدمیتوسعه

روابطونندکمیفعالیتشناسیایرانوشناسیاسالممراکزقرقیزستاندانشگاههايبعضیدر. یابدمیافزایشایراناسالمی
.استشدهبرقرارکشوردوهايدانشگاهبزرگترینبینمستقیم

ابتدامانهازایرانباازبکستانمقاماتخصمانهبرخوردنتیجهاینکهشودمیمشاهدهازبکستانوایرانبینروابطبدترین
ابمقابلهجهتمقدمخطقلعهعنوانبهراخودکشورغرببامغازلهمراحلدرازبکستانجمهوررئیسکریموفاسالم. بود

کرد،اعمالاقتصاديهايتحریمایرانعلیهآمریکاکنگره1995سالدروقتی. کردمیمعرفیایرانوروسیهنفوذتحکیم
برخوردازگاهیازهرخودطرفازتهران. نمودپشتیبانیاقداماینازپردهبیکهبودسابقشورويفضايکشورتنهاازبکستان

ویژگیمتقابل،اعتماديبیوظنسوء1990هايسالدرمجموع،در. کردمیانتقاداسالمیمخالفانباازبکستانمقامات
.بودازبکستانوایرانبینروابطاساسی
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دیدارهاي. استدادهنشانخودازعالقهایرانباهمکاريتوسعهبهنسبتايفزایندهطوربهتاشکنداخیرسالهايدرولی
زنیرایوهامالقاتدولتی،نمایندگیهايهیأتتبادلمختلف،سطوحدرکشوردوبلندپایههايشخصیتمتقابلمتعدد

.داردداللتواقعیاینبرکشوردوخارجهوزیرانمعاونینووزیرانمنظمهاي

میلیون600حدازازبکستانوایرانبینبازرگانیتبادالت2010سالدر. استشدهترفعالهماقتصادي–بازرگانیهمکاري
. نمایدیمصادردیگرکاالهايوشیمیاییلیفشیمیایی،کودرنگین،وآهنیفلزاتپنبه،ایرانبهازبکستان. گذشتدالر

.استمیوهوخوراکیموادشوینده،موادپتروشیمی،محصوالتساختمانی،مصالحشاملازبکستانبهایرانصادرات

منطقهازکهراامنیتیخطراتهمهایراناوالً،. استذیلقراربهمرکزيآسیايدرایرانسیاسیهاياولویتمجموعدر
زيمرکآسیايدرآمریکانظامیحضورگسترشوتداومبهتهران. کندمیرصددقتبهگیرد،میسرچشمهمرکزيآسیاي
رانطقهمکشورهايبااقتصاديوبازرگانیهايهمکاريگسترشایرانسیاسینخبگانثانیاً،. نیستمندعالقهسابقشوروي

آسیايورهايکششدنمتصلبهایرانثالثاً،. کنندمیتلقیالمللیبینهايتحریمازناشیانزوايشکستنوسیلهعنوانبه
صورتایندر. داردعالقهشوند،میساختهفارسخلیجسواحلسويبهقارهقلبازکهارتباطیجدیدهايراهبهمرکزي

.شدخواهدتبدیلالمللیبینتجارتتقاطعمهمترینبهایران

السدرایران. آیدمینظربهنمایانبسیارشانگهايهمکاريسازماندرعضویتبرايتهرانمصرانههايتالشرابطهایندر
چینولیکردراسازمانایندرعضویترسمیتقاضايدوشنبهدرشانگهايهمکاريسازمانسراناجالسجریاندر2008
دياقتصانفوذگسترشبرايابزارعنوانبههمهازقبلراشانگهايهمکاريسازمانپکن. گرفترادرخواستآناجرايجلوي

اسالمیجمهوريپیوستندیگر،سوياز. باشدداشتهرقیبمنطقهایندرخواهدنمیوکردهتلقیمرکزيآسیايدرخود
لپتانسیهمگراییتوانمیصورتایندرکهچرااستسازگارروسیهمنافعباشانگهايهمکاريسازمانعضویتبهایران
.نمودتأمینرااورآسیاییاقتصاديفضايباایرانغنی
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ایرانیضدهايتحریموآزادبازارذهنی،دوگانگی
ساوینلئونید

کارشناسانسخناندرمسکو،درایرانبا5+1گروهمالقاتبرگزاريازبعد
ونارضایتیازايگوشهسفیدکاخحاکممحافلبهنزدیکآمریکاییسیاسی
برگزارعلنیغیرجودرودادهرخسپسکهاستانبولاجالس.  کردبروزانزجار

واسراییلوماندپایبندخوداصولبهایران.  ندادتغییرتقریباً رااوضاعشد،
موضعنفعبهاستداللعنوانبهراسازشبرايایرانآمادگیعدممتحدهایاالت
.نمودندمطرحخودگیري

نایموفقیتباتکمیلوادامهبردیگرسويازواستمعنیبیجاريمذاکراتکهداردقبولسویکازغربوجود،اینبا
رفتارایناگر.  کنیمبررسیرااواقماروواشنگتنسیاسیمحافلشیزوفرنیاینکنیمسعی.  نمایدمیتأکیدمذاکرات
وجیبعاینقدررفتارآمریکاییسیاستمدارانچرانیست،!) استاستادزمینهایندرسفیدکاخکه(آشکاردوگانهاستاندارد

دهند؟مینشانخودازغریبی

کهدارندانتظارکهغربکشورهايکهکردخاطرنشانحقبرWorld Politics Reviewسایتدربیاناتابوالحسن
چارچوبدرآنهاراهبرديبساچهوتاکتیکیاهدافبهرسیدنموجببتواندایرانعلیهاقتصاديجدیدهايتحریماعمال
اظهاربغرمواضعازتردیدبدونکهنویسندهایناینکهوجودبا. کنندمیاشتباهشود،تهرانايهستهبرنامهبرفشاراعمال

راواضعمتفاوتوپیچیدهروابطعمیقعللدقیقنسبتاًطوربهاودیدگاهنماید،میاشارهایرانانعطافعدمبهکند،مینظر
.استاستوارناسازگارهايفرهنگومتفاوتهايبینیجهانبرکهکندمیمنعکس

المللبینمناسباتزبان

یمشخصابزارسفیدکاخدوستانهانسانسخنانودمکراتیکهايارزشبشر،حقوقازظاهريپشتدرکهاستاینواقعیت
مسئوالنتذهنیدیگرسويازوشودمیگرفتهکاربهالمللیبینسیاستدرمعینیخطپیشبردبرايسویکازکهداردقرار

.است»المللبینمناسباتمکاتب«ابزار،اینمهمترین. کندمیبنديقالبراآمریکایی

آنهاويدهرکهاندیافتهوسیعیگسترشلیبرالیسموگراییواقعیعنی)  اساسیحزبدومانند(جریاندومتحدهایاالتدر
ستپکنسروکتیویسم،جدید،مارکسیستیعملشیوههمپنینغربدرالبته. گذارندمیاثرالمللیبینکاردستوربر

بگیرمیمتصمتحدهایاالتدرخودمعاصرشکلبهمکتبدوولی.  داردوجودفمینیستیتفکرنوعیکحتیوپوزیتیویسم
دشمنانودوستانبهجهانکشورهايهمهکهنمایدمیتأکیدگراییواقع. استذیلقراربهآنهامختصروصف. هستند
ایدب.  داشتکاروسرتواننمیدشمنانباکهحالیدربستپیمانتوانمیدوستانبااینکهوشوندمیبنديتقسیم

ستابالقوهدشمنهمسایه،کشورهرکهکندمیتأکیدورفتهترجلو»غاییگراییواقع«مکتب. نمودمغلوبرادشمنان
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شماکهاستاینمسألهحلراهتنها. کردخواهدحملهکند،احساسنیرومندوقويکافیاندازهبهراخودکهموقعیهرکه
نظرقطهناینحال،هردر. استتفکرطرزهمینحاصلتسلیحاتی،پایانبیمسابقه. نماییدحملهوکردهپیشدستیخودتان

اینبهوجهتبا: شودمیمطرحدیگرينظرنقطهلیبرالیسممکتبدر. استمکتباینپیروانجانسونآلیستروبوتکنت
»هانجسراسردرصلح«تاکردتبدیلدمکراتیکهايرژیمبهراهارژیمهمهبایدجنگند،نمیهمبادمکراتیککشورهايکه

.»رفتخواهدآنهاسراغهاافکنبمببادمکراسی«شوند،دمکراتیکنشوندحاضرآنهااگرولی. شودبرقرار

ظامنمامنظورالبته. استجهانیسیاستنامطلوبعاملمتحدهایاالتبرايایرانمذکور،سیاسیمکتبدوهردیدزاویهاز
کییکطرفهآرزويباتنهادشمن،یادوستانتخابمسألهمتحدهایاالتبرايکهاستگفتنی. استساالريمذهبفعلی
همراشورکایننخبگانتفکرطرزبایدواشنگتنسیاستمداران. نداردارتباطآمریکاطرفداربهشدنتبدیلبرمبنیکشور
ترینآسانهبتوانمیصورتایندرکهکنندتفکرآمریکاییذهنیهايقالبباکشورایننخبگانکهاستبهتر.  کننددرك
ایاالت. میشدمشاهدهوضعهمینتقریبایلتسینزماندرروسیهدر. نمودادارهراآنهاحرکاتوگرفتهبازيبهراآنهاوجه

بستهموضوعاینایراندراسالمیانقالبپیروزيازبعدولیداردراخودهاينشاندهدستنیزدیگرکشورهايدرمتحده
درو(چپگراوراستگرانیروهايجاهمهوداردوجودحزبیسنتیگانهدوتقسیماتفقطجاهمهمتحدهایاالتنظراز. شد

ايهفراکسیونو(گرایاناصولوحسابگرکارانمحافظهبینتضادآنها.  دارندوجود) چپگراوراستگراگرایاناسالمایران
موضوعاتازآوردندرسربرايخودتالشدرحتیهاآمریکاییحالاینبا. دهندمیتشخیصرا) گرایاناصولداخلی

بروزورتصدرکهفهمندمیولیآورنددستبهروشنیتصویرتوانندنمیکهکنندمیاعترافایرانداخلیسیاستپیچیده
.تنیسمناسبمنطقهدربلندمدتسیاستکردندنبالبرايامراینکهشدخواهندتریکپارچهایرانمردمخارجی،تجاوز

نظرقطهنالبته. استتهدیدروشآنوشودمیمتوسلپیشگیرانهدیپلماسیشدهشناختهقدیمیروشبهمتحدهایاالتلذا
بههجملازوایراندرداخلیمنابعبهاستنادبا»ملیمنافع«نشریهمثال،عنوانبه. شودمیگرفتهنظردرهمایرانیطرف

رابطهدريکلیدمواضعششکنندگان،مذاکرهتیمسابقعضوموسویانحسینسیدوسیاسیتحلیلگرشعبانیعلیمحمد
:دادتشخیصراایرانومتحدهایاالتبینمناسباتبا

دهد،ادامهایرانبامذاکراتبهبایدمتحدهایاالت-

کند،فلجراایرانتجارتتواندنمیولیزدهلطمهایراناقتصادبههاتحریم-

وامبرنازبعدجاري،شرایطدرمتحدهایاالتباشدهامضادوجانبهموافقتنامههرکهباشدداشتهاطمینانتواندنمیایران-
شود،شناختهرسمیتبهجدیددولتتوسط2012سال

بکشد،دستایرانبرحاکمرژیمسرنگونیبرايخودهايتالشازبایدمتحدهایاالت-

.استنامطلوبنظامیتجاوزکهحالیدرداردنظامیتجاوزازغیرعملگزینهچندواشنگتن-

شافزایرامتحدهایاالتبرفشارشد،خواهدنفتهايقیمتافزایشموجبکههرمزتنگهامنیتتهدیدبامیتواندایران-
.دهد



ایرانیضدهايتحریموآزادبازارذهنی،دوگانگی16
.............................................................................................................................................................

ستااینآنواستپیشبینیقابلایرانپاسخاینکهولوشودنمیهممحرمانهمذاکراتاجرايازمانعسیاسیمعادالتاین
.»کردمعاملهشیطانبانباید«که

خودازدفاعحقونفتیسیاست

یمآمریکایی،سیاستمداراناعمالتحلیلوتجزیهضمن»بردمیپیشراایرانباجنگکنگره«مقالهدرزیونسستیون
عاملبهامراینشود،ايهستههايسالحصاحبکشورایناگرکهاستبدانایرانسوياز»واقعیخطر«کهنویسد

بههک) عراق(غربو) افغانستان(شرقدرایرانمستقیمهمسایگانکهحالیدرشدخواهدتبدیلآمریکاحملهازبازدارندگی
هیچکههستندعقیدههمخواهانجمهوريوهادمکرات. نبودندبرخوردارامکاناتاینازافتادند،آمریکایینیروهايدست

اخیرامهقطعنلذا. باشدبرخوردارپیمانانشهمومتحدهایاالتسوياززوربهیکجانبهتوسلبامقابلهامکانازنبایدکشوري
hr 568نفتبراآمریکسلطهتداوممسألهاین. نداردربطیاسراییلملیامنیتومتحدهایاالتملیامنیتبهامریکاکنگره

.استجهانمنطقهخیزترین

فتنکشورهايبعضیوروسیهایران،منافعنظراینازافتاده،پاپیشاستموضوعی،»خامموادلعنت«موضوعاینکهوجودبا
کهرددامطابقتآنهاباکنندهمصرفکشورهايبعضیمنافعهمینطور. داردکاملمطابقتهمبا) ونزوئالجملهاز(دیگرخیز
جهانیجزیرهوسطدرشدهواقعشکلبیضیقسمتدرطبیعیگازجهانیذخایر%80اینکهبهتوجهبا. استچینآنهاازیکی

هايعرضتاوشدهشروعمیانهخاورازوداردقرار) ژئوپایتیککالسیکپردازاننظریهازیکیکیندرمکهلفوردگفتهبه(
. آیدمیوجودبهنیروهاجالبمعادلهگیرد،میدربرراخزردریايحوزهوایرانوشدهکشیدهروسیهفدراسیونشمالی
منابعانندبتوکشورهاازگروهیتانیستمندعالقهواقعیبازاريروابطوخالصلیبرالیسمبهمتحدهایاالتکهشودمیمعلوم
انرژتیکتلکارراروسیهزمانیآمریکاکنگرهنمایندهلتیننراسایلیاناکهنیستتصادفی(کنندعرضهجهانیحراجدرراخود
. مایدنمیتحمیلمشتریانانتخابوهاتعرفهزمینهدرمعینیهايمحدودیتکشورهااینبهاساسهمینبرآمریکا). نامید

ردهنکمطالعهآخرتارا»ملتهاثروتدرباره«عنوانبااسمیثآداماساسیاثرامروزيهايلیبرالکههمانطوردیگر،عبارتبه
.داردکاسهنیمزیرايکاسههمامروزينفتیسیاستاند،

جدیدلیبرالیسمعلیهآزادتجارت

لیلیتح–اطالعاتیخصوصیآژانساز»بهاالروا. «آیدمینظربهتوجهجالبایرانیضدهايتحریمپیراموناوضاعنظرایناز
کرهنوبی،جآفریقايمالزي،ژاپن،ترکیه،النکا،سريهند،سنگاپور،چین،کنونتامتحدهایاالتکهنویسدمی»استراتفور«

ازقبلتاماهچندطیکشورهااینازبسیاري. استنمودهمعافخودمجازاتازرااروپااتحادیهعضو27وتایوانجنوبی،
هبژاپنوهندجنوبی،کرهچین،. نمودندمیواردراایراننفتمتوسطحدازباالترمیزانایران،نفتیوارداتکاهشاعالم

توارداکهکنندمیاعالمکشورهااینازبسیارياینکهوجودبا. پرداختندهاتحریماخیربستهزدندورهايراهجستجوي
یلهوسبدینکهدهندمیادامهایرانیخامنفتانتقالبهدیگرانهايپرچمباهایینفتکشاند،دادهکاهشراایرانینفت

.گرددمیجبرانشدهاعالمهايکاهشعمدهبخش
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جزیرهواپورسنگسیشل،جزایرکنگ،هنگباهاما،قبرس،مالت،پرچمزیرکهشرکتهایی،»استراتفور«تحلیلگراینعقیدهبه
خوبیهبهستند،کشتهکارالمللیبینقوانینازتخلفومالیاتپرداختعدمآفشور،معامالتزمینهدروکنندمیکار»من«

شتريبیمهارتهاشرکتاینکشفزمینهدرامریکاداراییوزارتاینکهوجودبا. نمایندمساعدتایرانیتجارتبهتوانندمی
چندشود،هتهیدادگاهبرايشکایتیکتا. نمایدرقابتشرکتهاعملسرعتباتواندنمیدولتیبوروکراسیاست،کردهکسب

.شوندمیایجادمختلفهايپرچموهانامباجدیدشرکت

یاالتارفتارولی. دارندنیازخوداقتصاديسالمفعالیتبرايانرژيهايحاملبهآنهازیرااستدركقابلکشورهااینرفتار
لیبرالیسم. تنیسسازگارلیبرالدمکراسیمبانیباقطعاًامراینکهشودتلقیاقتصادعرصهدرجنگعنوانبهتواندمیمتحده
مورداینردالمللی،بینسازمانهايومختلفنهادهايازاستفادهبااقتصاديوسیاسیجوییسلطهویژهشکلمثابهبهجدید

.گیرندمیراآزادتجارتطرفمسکوتصورتبهواشنگتنمتحدانعلتهمینبه. داردزشتیظاهرمشخص

اگر. کندیمتهیهمتقارنناجوابکردند،پشتیبانیآنعلیههاتحریمازکهکشورهاییهمهبرايایرانکهنماندناگفتهالبته
تانهغیردوسسیاستازکهکشورهاییبهمتعلقهاينفتکشهمهرويبرهرمزتنگهکردنمسدوددربارهقانونجدیدالیحه
%20کهچراگذاشتخواهاثرنفتجهانیهايقیمتبرفوراً امراینشود،گذاشتهاجراموردبهکردند،حمایتایرانعلیه

اظهارموردایندرایراناسالمیجمهوريمجلسنمایندهپورفتحیارسالن. گذردمیهرمزتنگهازنفتجهانیصادرات
گاهنماورفتخواهدباالنفتقیمتصورتایندرکهکنیمممانعتتنگهاینازهانفتکشعبورازتوانیممیما: «داشت

دمکراتیککامالًحرکتاین. »نمایندمیحلراخودمسایلچگونهکردنداعمالهاتحریمماعلیهکهکسانیکردخواهیم
اهیتم!) جنگندنمیهمباکهاستدمکراتیکییافتهتوسعههايرژیمبینمناقشاتحلاساسیحربههاتحریمباالخره(

کاملحقایرانکه(آمیزصلححرکتایناگر. ساختخواهدآشکارراآزادبازاروپیشرفتراهدرآتشهدومبارزاینآمریکا،
وندتواکنشبا) گذردمیایرانساحلیهايآبازهرمزتنگهشمالیقسمتدرهانفتکشمسیرزیراداردراآنبهپرداختن

لکهبدمکراسیولیبرالیسمنهپیروکشورهاایننخبگانکهبودخواهدآندهندهنشانامراین. شودروبروغربتهدیدهاي
.هستندانرژيزمینهدرتوتالیتاریسم
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پزشکیپیشرفتههايفناوريوایران
ایلینوالدیمیر

غیروضعیتهمیشهشنود،میرامیانهخاورنامخارجیناواردناظروقتی
پزشکیخدماتپایینسطحودرمانوبهداشتبخشدشواراوضاعبهداشتی،

اخیردستاوردهايمنفی،سیماياینبهتوجهبا.  شودمیمجسمذهنشدر
–داردتعلقمیانهخاوربهتردیدبدونکهکشوري-ایراناسالمیجمهوري

.شودمیزدگیشگفتباعثپزشکی،زمینهدر

حاضرعصرخطرناكهايبیمارياکثرمعالجهزمینهدرایرانیمحققان
پروتئینبعديسهساختارجدیداً آنهامثالبراي.  اندنمودهجديپیشرفت

مبارزهزمینهدرمهمیمرحلهبهتواندمیاکتشافاینکهکردندالگوسازيرا
غشاءساختنحوههمچنینایرانیپژوهشگران.  شودتبدیلایدزویروسبا

قربانیبدنبهایدزعفونتنفوذدرکهگرفتندیادراccr5پروتئینمصنوعی
.کندمیایفاراکلیدينقشآنهايسلولباارتباطبرقراريوخود

توجهمرکزدرنیزاست،حاضرعصردیگرخطرناكبسیاربیماريکهسرطان
. دهندمیقرارمطالعهموردراسرطانیغدهايیاختهساختارهايهاآن.  داردقرارایرانیشناسانزیستوپزشکاندقیق

.  ازندبسرازتینوبالرتوموعظیمهايسلولهايغدهاصطالحبهايیاختههايساختاراندگرفتهیادایراندراین،ازگذشته
رواجدومبیماريولی. داردارتباطبدنهاياستخوانرويبرغدهظهورباکهاستسرطانکمیابنسبتاًنوعیکاول،بیماري
دوهرتعلسلولیتقسیمژندرجهش. زندمیلطمهچشمشبکیهبافتبهویافتهتوسعهسرعتبهسرطاناین. داردزیادي

عالجهمکارآیی. گرددمیمنجرسرطانیهايسلولبهآنهاتبدیلوهاسلولنشدهکنترلرشدباعثامراینکهاستبیماري
ردمطالعاتحاضرحالدر.  داردبستگیسرطانیهايغدهايیاختهساختارهايبیشترهرچهتعدادایجادبههابیمارياین
داروهاتوانمیحیوانات،رويبرآنهاآزمایشومختلفهايغدهایجادازبعد. داردجریانجهاندولتهايهمهدرزمینهاین

.نمودطراحیراهابیمارياینشفايهايروشو

جهدردارندهاردکانیصدريهومن. پایینسنیندرپسراننازاییجملهازدارنددنبالبهوحشتناکیعواقباغلبهاسرطان
کارربکهکردشرکتبیماراناینمعالجهجدیدروشطراحیدرسینا،ابندانشگاهاستادومثلتولیدطبزمینهدردکترا

اعثبآمد،عملبه) هلند(آمستردامدانشگاهدرجهاندرباراولینبرايکهمطالعاتایننتایج. داردارتباطهایاختهساختاربا
.شودمیمذکورناخوشیبرترسریعهرچهپیروزيبهامیدواري
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نهسیسرطانکشفايرایانهسامانهمسألههمینبهتوجهباریاحینادردکتر. شودنمیدادهتشخیصخوباغلبسرطان
سامانهاین.  شوددادهتشخیصاولیهمرحلهدربیماريایندهدمیاجازهوياختراعمحقق،اینگفتهبه. نمودطراحیرا

گذشتهازباالتردقتباراماموگرافیدهدمیامکانپزشکانبهCAD (Computer-Aided Detection)بهموسوم
آزمایشگاهها،کلینیکپلیها،بیمارستاندربزوديجدیددستگاه. بود%20الی10برابراشتباهوقوعاحتمالکهدهندانجام
محققیکنوروزيپرویزدکترآنازقبلمدتی.  شدخواهدظاهرخصوصیهايکلینیکوماموگرافیمراکزپژوهشی،هاي

غدههکبیمارانیبرايدستگاهاینمخترع،گفتهبه. کردطراحیرابدندرسرطانتوسعهسطحتشخیصدستگاهایرانی،
توسعهادامهدربارهاطالعاتموقعبهدریافتزیاديموارددر. استضروريوواجببسیارباشند،کردهعملراآنهاسرطانی
.باشدداشتهکلیدياهمیتبیماراناینجانحفظحتیوسالمتیبرايتواندمیبیماري

يدارواین. شدطراحیآنبامقابلهبرايمخصوصیقرصجدیداًایراندرکهگفتبایدسینهسرطانبامبارزهخصوصدر
بلکهجهمعالتنهانهشاملهاآنکاربرد. باشندمؤثربسیاربایددانشمندانهايپیشبینیطبقکهاستداروییرادیوجدید

موردهاموشرويبرکنونتاشدند،طراحینانوساختاراساسبرکهداروهایی. استسینهدرسرطانیهايغدهتشخیص
داروهايایراناسالمیجمهوريدرگذشتهدر. شوندمیامتحاندیگرحیواناترويبرحاضرحالدرواندگرفتهقرارآزمایش

اروهاییدگستردهفروشوتولیدبهنسبتاخیرهايسالدرکشوراین. بودندشدهتولیدعقربزهرازاستفادهباسرطانضد
زادرخفامیددکترتوسطکه»هوشمنديقرص. «شوندمیتولیدوطراحینانووزیستیهايفناورياساسبرکهنموداقدام

ازودادهتشخیصراسرطانیهايسلولداروهااین. شدسرطانبامبارزهزمینهدربرجستهاختراعاتازیکیشد،ساخته
یشیمباالخره. باشدمیدرمانیشیمیمشخصاتجملهازکهنیستندبرخورداربدنبرايمهلکعواقبازوبرندمیبین

زیاديرناگزیلطمهبیمارسالمتیبهوکندمینابودهمراسالمهايسلولبلکهسرطانبهمبتالهايسلولتنهانهدرمانی
زانمیبههاآنکارآییکهاستسنتیروشازترامنتنهانهاوهايقرصکهکندمیتأکیدزادفرخدکترخود. کندمیوارد

بهاهانسانمعالجهبرايجدیددارويبزودياستقرار. بودحیواناترويبرآزمایشاتنتیجهاین. استبیشتر1000-500%
راديجدیسامانهکبیرامیردانشگاهکارشناسان. دارداهمیتسرطانانواعمعالجهبرايصوتیمافوقمعالجه. شودگرفتهکار

اصوتفرگذشتهدر. شودمیگرفتهکاربهسرطانیهايغدهمعالجهبرايباالدرجهتافشردهفراصوتدرآنکهکردندطراحی
کند،نمیتولیدیونواستامنکهصوتیفوقمااشعه. شدمیمحسوبنسبیکارآییدارايايوسیلهسرطانبامبارزهدر

HIFU, (High-Intensityبهموسومایرانیدانشمندانطرححالعیندر. شودمیگرفتهکاربههاغدهویرانیبراي
Focused Ultrasound)ازیکیمکسیهمهديگفتهبه. دهدمینشانخودازراگذشتههاينمونهازباالترکارآیی

درنآمعرفیطرحکنونتاعلتهمینبهوکندمیمعالجهراسرطانمختلفانواعدستگاهاینکار،ایندرکنندگانشرکت
.داردوجودعمومیدرمانوبهداشتزمینه

داروییرادیوکهروشاین. یابدمیتوسعهکبدبدخیمغدهمعالجهجدیدشیوهایراناسالمیجمهوريدرحاضرحالدر
بیماريکزمردرکهاستاستواراکتیويرادیوذراتتزریقبرروشاین.  شدگرفتهکاربهایراندرباراولینبرايشد،نامیده

هوسیلبهتنهاایراندرکبدسرطانگذشتهدر. استاستوارشد،طراحیتهرانرجاییشهیدبیمارستانعروقوقلبهاي
رتکاملداروییرادیوروشولی. رفتندمیکشورازخارجبهرادیوتراپیبرايبیمارانبعضی. شدمیمعالجهجراحیعمل

ربکنونتابدخیمغدهمعالجهجدیدروش. کندنمیبروزهپاتیتبروزخطرآنازاستفادهصورتدرزیراشودمیمحسوب
سالدرکهرودمیانتظار. استدادهنشانخودازخوبیبسیارنتیجهوگرفتهقرارآزمایشموردگوسفندوخرگوشروي
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توسعهکشورچنددرتنهاداروییرادیوروشکهاستتوجهجالب. گیردقرارآزمایشموردهاانسانرويروشاینآینده
طراحیاتمیانرژيسازمانتوسطداروهااینایراناسالمیجمهوريدر.  گیردمیقراراستفادهموردکانادامانندجهانیافته
لحبرايبلکهتخیلیاتمیبمبساختبراينهکشورایندرآتیهايپژوهشکهدهدمینشانوضوحبهامراینکهشد

بشریتمتمابرايبلکهایرانبرايتنهانههاطرحاینضرورت. گیردمیانجامپزشکیوانسانیمشخصکامالًمسایلفصلو
.استانکارناپذیر

استخوانپوکیمعالجهبرايدستگاهیجدیداً آنها. دارنددستاوردهاییهمپزشکیعلومدیگرهايحوزهدرایرانیمحققان
سعید. دباشمیمذکوربیماريبامبارزهوسیلهترینمهمکهشدتولیدزولدرونیکاسیدتولیدبرايايماده.  نمودنداختراع
معالجهبرايتوانمیآنازکهداداطالعداشت،دستدارواینساختدرکهطوسیناصرخواجهدانشگاهاستادبالیی

.نموداستفادهپروستاتیتمانندسرطانیهايبیماريازتعدادي

دهشنزدیکخطرناكبسیارهايبیماريازدیگریکیخون،سرطانبرپیروزيبهجدیداً اصفهاندانشگاهمحققانازگروهی
بیمارياینتشخیصامکاندقیقه20مدتظرفشد،طراحیمحققاناینتوسطکهبیمارياینتشخیصجدیدشیوه.  اند
نانوذراتبرگیرد،میقراراستفادهموردمحققانازدستهاینتوسطکهDNAجدیدبیولوژیکیحسگردستگاه. دهدمیرا

رطانسچونسختیبیماريکشفنحوهاصفهان،دانشگاهاستادانصافی،اصغرعلیگفتهبه.  استاستوارطالشدهتعدیل
.هستندبهداريزمینهدرمهمیبسیاروسایلشد،اختراعهمکارانشتوسطکهدستگاهیوخون،

طراحیواختراعدستحرکتیعملکرداختاللبامعلولینتوانبخشیبرايدستگاهیایرانیمحققصادقیجوادمحمدجدیداً
اسکلروزیسمولتیپلازکهکسانیبهنیزوشوندمیروبروحرکتیمشکالتباکهبیمارانیبهتواندمیجدیداختراعاین.  نمود
ناسبیمقیمتشود،گرفتهکاربهخانهمحیطدرتواندمیکهدستگاهاینصادقی،آقايگفتهبه.  کندکمکبرند،میرنج
.دارد

. ستاانگیزشگفتاست،میانهخاورواقعیاتازدورطبیعرصهظاهربهکهپالستیکیجراحیزمینهدرایراندستاودرهاي
درحاضرحالدر. داردقرارجهاناولکشوردهمیاندرپزشکی،علومشاخهاینتوسعهسطحنظرازایراناسالمیجمهوري

متخصصینایراناسالمیجمهوريآن،برعالوه. کنندمیفعالیتمتخصصجراحاناززیاديشمارکشورازخارجوداخل
.نمایدمیجلبفعالیتاینبههمراخارجی

میاندرموضوعی،نشریه76انتشاروپزشکیپژوهشیمؤسسه400ازبیشداشتنباایراناسالمیجمهوريحاضرحالدر
تبرمعهايسازمانریاستبهایرانیدانشمندانبعضیانتصاب. داردقرارطبیهايپژوهشنظرازجهانپیشرفتهکشورده

لومعدانشگاهازافشاريرضادکترمثالعنوانبه. داردگواهیواقعیتاینبرهاآنازتجلیلوقدردانیوطبیالمللیبین
زنگرپژوهشخانیموسیندا.  شدانتخاباقیانسویهوآسیاپزشکیشناسیسماتحادیهریاستبهجدیداً مشهدپزشکی
نیاهدایتمهرداددکتر. شداسمهمینبابیماريمورددرخودپژوهشپاسبه»دوپویترن«المللیبینجایزهبرندهایرانی،

.نموددریافترا2011سال»بیمارانانتخاب«جایزهکرد،میکارنیویوركدرکه
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موردرکشوداخلدرتنهانهایرانیپزشکانکهحالیدرباالستبسیارایراندرپزشکیعلومسطحبینیم،میکههمانطور
درپزشکیخدماتهايقیمتحالعیندر.  گردندمیجلبخارجیمختلفهايطرحدرشرکتبرايبلکههستندتقاضا

اسالمیجمهوريدرجدیداً علتهمینبه. استترپایینبرابردهشمالیآمریکايواروپاکشورهايازایراناسالمیجمهوري
تخصصمپزشکاننظرزیرخواهندمیکهخارجیانی.  یافترواج»پزشکیگردشگري«بهموسومگردشگريجدیدشاخهایران

.شوندمیایرانراهیبپردازند،گزافیپولخواهندنمیولیشوندمعالجه

قدرت«بزرگترینوتریننزدیکروسیه،فدراسیونوایراناسالمیجمهوريبینپزشکیبخشدرهمکاريکهآیدمینظربه
زاحفاظتزمینهدرهمکاريتحکیم. استمنطقیامريداد،دستازراخودپزشکیتوانتوجهقابلبخشکه»پزشکیمهم

تعاملذالوکندمیتسهیلراهمکارياینکشوردوبینسیاسیروابطنزدیکی.  استمبرمکشوردوهربرايمردمسالمتی
.داردخوبیآیندهزمینهایندر
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کردخواهندبمبارانحتماًراشمانباشید،نگرانلطفاً
پوستوویتوایلنا

زیربارزاخاورمیانهتمامتقریباَ ومرکزيآسیايتمامفردابکشد،بیرونآمریکاییچکمهپاشنهزیرازراخودبتواندایراناگر
جبموتواندمیورساندهجنونسرحدبهراواشنگتنکهاستآشکارتبعاتاینبهآگاهی. رفتخواهددرآمریکاییفشار
.شودواقعیجنگآغاز

تحدهمایاالتببینیمبودجالبکهگویندمیایران،پیرامونمناقشهآتششدنورشعلهمشاهدهبااندیشژرفهايچینی
چهرهبرلبخنداینکهوجودبا. استآمدهچین»مردمیومیه«روزنامهدرمطلباین. کندمیتحریمراجهانتمامچگونه
دهداجازهخودبهتواندمیهنوزمتحدهایاالتکهحالیدر. »داردنامرئیحضور«لبخنداین. خوردنمیچشمبههاچینی
اردستاره«مشتاینکند،بلنداست،شدهاحاطه»واشنگتندوستان«توسططرفهرازکهایرانسربااليراخودمشت

ظیرينبیسودآمریکاالمالبیتبرايکهجهاندرامریکادالرفعالیتپیچیدهمکانیزمدرپکن. رسدنمیچینبه»راهراه
3,18جدیدحدنصاببه2011سالپایانتاچینارزيذخایر.: استنمودهاتخاذمحکمیبسیارمواضعکند،میفراهم

الیمسالبودجهمالحظه،جهت. دهدمیتشکیلراداراییاینعمدهبخشآمریکاقرضهاوراقکهرسیدآمریکادالرتریلیون
بداناینواستدالرتریلیون3,8برابرکرد،کنگرهتسلیممتحدهایاالتجمهوررئیسکه)  2012سالاکتبر1از(آینده

.بدهددستازراخودساالنهبودجهتمامبایدچینبهخودبدهیبازپرداختمنظوربهمتحدهایاالتکهمعناست

درکهکرداعالمجدیداًآمریکاخارجهاموروزیرکلینتونهیالري«کهنمایدخاطرنشانطعنهباداردحقمذکورروزنامهلذا
تحریمفهرستازکشوردواینکهشدگرفتهتصمیمسنگاپور،وچینبهایرانیخامنفتصادراتتوجهقابلکاهشبارابطه

فلطاینبرکتبهسنگاپوروچین. شودتمدیداستممکنسپسویافتهادامهآیندهماهششطینظارت. شوندحذفها
ایناست،تردارخندههمهازکهآنچه. »کردتدوینسالاوایلمتحدهایاالتکهشدند»عفو«طوالنیلیستعضوبزرگ،
ماهدرتنها. دهدمیافزایشراآنبلکهندادهکاهشراایرانازانرژيهايحاملوارداتتنهانهامرحقیقتدرچینکهاست

توجهواشنگتنسويازکوچکهايزدننیشبهکهمدتهاستچین. شددریافتتن1594662ایرانازجاريسالآوریل
یماحساسبیشتريعملآزاديدیگرانمواضعارزیابیوالمللیبینصحنهدرخودمواضعابراززمینهدرامروزهوکندنمی
. ددارادامهزیاديمدتطیایرانومتحدهایاالتبینمناقشه: «داردنظريچهایراندربارهپکنببینمنیستبدلذا. کند

لتبدیبرايمناسبفرصتازمتحدهایاالت. شوندنزدیکایرانبهدهدنمیاجازهدیگرانبهوندارددوستراایرانآمریکا
بیننیدشمبهایرانوآمریکابیندشمنی. کرداستفادهجهانیجامعهتمامباایرانمناقشهبهکشوردوبیناختالفاتکردن

کشوریککهموقعیهراست،شدهتصاحبآمریکاتوسطجهانتمامکهشرایطیدر. گردیدتبدیلایرانوجهانسراسر
ینبجامعهدرتنهانهامراین. کندمیمجازاتراکشوراینبالفاصلهمتحدهایاالتکند،پابرنفتیتجارتایرانبابخواهد
امراینکهکندمیوادارمتحدهایاالتواکنشبهدائمیتوجهبهرادیگرکشورهايبلکهکندمیایجادنظمیبیالمللی
.«زندمیلطمهدیگرممالکتجاريعاديفعالیتبهطبیعتاً 
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آمریکابهخدمتیخوشرويازاورپاکهحاالو. استشدهتدوینکاريوآراملحنباموضوعاینبینید،میکههمانطور
چینکند،جدانفتخریدارانازراکشوراینکندمیسعیوپیچاندمیراایراندستوکردهمعرفیمکملیهايتحریم
مخالفتچینخلقجمهوريخارجهاموروزارت: «دادپاسخسئوالاینبه»مردمیومیه«روزنامهکرد؟خواهدرفتارچگونه

شیوه. ردکابرازشود،میاعمالدیگرکشوربهنسبتکشوریکداخلیقوانیناساسبرکهايیکجانبههايتحریمباراخود
فهرستزاراچینکلینتونخانمکهامراین. »استقبولقابلغیرخصوصبهثالثکشورهايعلیهیکجانبههايتحریماعمال

تاآمریکاسو،یکاز: «داردايسادهعلتهاچینیخودنظرازکرد،حذفایرانباتجارتازايدرتحریممشمولکشورهاي
وکندخودداريایرانازخامنفتخریدازچینکهبودامیدواروکردنمیاعالمرافهرستاینازچینحذفلحظهآخرین

چینباوکردهخطرخواهدنمیمتحدهایاالتدیگر،سوياز. نمایدایفامهمینقشایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدر
عربیفتنبهمتحدهایاالتوابستگیتاکندمیزیاديتالشاوباماباراكدولت. موافقمنظرهرازدیدگاهاینبا. »ورزددشمنی

میشانتاژدارد،احتیاجخوداقتصاديتوسعهتأمینجهتانرژيهايحاملباثباتدریافتبهکهراچینودهدکاهشرا
ستاممکنآمریکانظرازکهکشورهاییازحتیکرد،خواهددریافتنفتبداند،مناسبخودبرايکهجاییهرازچین. نماید

ضربهکردنواردمنظوربههاتحریمطیفجاريشرایطدر«کهکندمیتصریحچینمرکزيروزنامه. باشندسازمشکل
هستهمسألهفصلوحلوسیلهازهاتحریمکهگفتتوانمی. یابدمیتوسعهکشوراینداشتنوااطاعتبهوایرانبهمهلک

اشنگتنوتابعهايدولتتنهاکهاستبدیهی. »استگردیدهتبدیلآمریکاسیاسیاساسیپاختوساختبهتعبیريبهاي
.کردخواهندشرکتبازيایندر

ازبیشترجدیتیبامتحدهایاالت: «نوشتوکردپشتیبانیچیندیدگاهازگویابریتانیاچاپ»دمکارسیاوپن«نشریهامروز
ودخدیدگاهاثباتضمننشریهاین. »شودمیآمادهایرانعلیهجنگیعملیاتبرايکنند،میتصورعمومیافکارکهآنچه

ندارنددیديترهابریتانیایی. استایرانايهستهتأسیساتبهاسراییلهواییحملهاززودتراقدامکار،اصلکهکندمیتأکید
ردهکتحریکراعیارتمامجنگامراینکهاستبدیهی. کردخواهداتخاذراتصمیماینبداند،الزمکهموقعیهراسراییلکه
درايهستهچماقصاحبکشورتنهااسراییلولی. رسیدخواهدخودحیاتپایانبههرمزتنگهپیرامون»نفتیآخور«و

دربایدهمواقعیتاین. نمایدحفظراخودبهروزيوجانآنازاستفادهبااستامیدوارکهماندخواهدباقیمنطقهسراسر
دردوبارهرونداینحاالو. یافتپایانمهمتصمیماتاتخاذبدونمسکودرایرانبا5+1گروهمذاکراتدورکهشودگرفتهنظر

هاتحریمتدریجیتشدیدکهامیدوارند5+1گروهاعضاياکثرکهاستمعتقدایرانیطرف. یابدمیادامهکارشناسانسطح
کهاستایرانیاننفعبهرونداینانجامیدنطولبهکهداردگمانواشنگتنولی. کندوادارآنهاشرایطپذیرشبهراتهران

.دهندمیافزایشرااورانیومسازيغنیسرعت

دلخواههباوضاعتوسعهازتاکردپیشبینیراایرانعلیهجنگمختلفهايگزینهخودهايبرنامهدرعلتهمینبهپنتاگون
اسراییلکهکندبمبارانراایرانخاكدرموجوداهدافخواهدمیپنتاگونخوددیگر،عبارتبه. نمایدپیشگیرياویوتل

.استنمودهتعیینخودبراي

. اندنرسیدهانایرمسألهفصلوحلچگونگیدربارهداخلیتوافقبههنوزآمریکایینخبگان«کهنویسدمیبریتانیایینشریه
الحسوهاتحریمازاستفادهادامهگزینه،بهترینکهمعتقدندپنتاگونجملهازوآمریکادولتبانفوذنمایندگانبعضی
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فرصتابانتخاینکهواستالزمجنگیعملیاتطرحکهنمایندمیتأکیددیگرانولی. است) اسراییلباهمراه(سایبرنتیک
.باشدمیکلیديمسألهمناسب،

زمانمدتاینامتیازات. استموقعبهترینآنهابراي2013سالاوایلکهگویندمیپنتاگوندرایرانبهضربهطرفداران
میانانتخاباتتاوشدهگذاشتهسرپشت2012سالنوامبرکنگرهانتخاباتوجمهوريریاستانتخاباتاوالً،: استگانهسه

ماهیطثانیاً،. ماندخواهدباقیسیاسیمباحثاتهمهنشاندنفروبرايکافیفرصتلذا. ماندخواهدباقیسالدوبعديمدت
زینهگاگرثالثًا،. خیریاداردوجودسیاسیسازشامکانکهشدخواهدمعلومبگذرد،نهاییتصمیماتخاذلحظهتاکههایی

خواهدشکاهاسراییلیکجانبهعملیاتوقوعاحتمالشود،رساندهاسراییلآگاهیبهقبلازموضوعاینونشودمنتفینظامی
بایستهرتصوبهراکارمتحدهایاالتکهاستبهترکهمعتقدندآمریکانظامیریزيبرنامهمتخصصینتریندلسنگ. یافت
.داردکمترينیروهايکهشودواگذاراسراییلبهکارایناینکهتادهدانجام

میطلوبمنفتیامحبوباسراییلبرايبیشتردلشانامریکاکنگرهنمایندگانکهبدهندپاسخمحترمخوانندگانبگذار
شورکاینآیندهوگذشتهسالمندان،وکودکانعلم،فرهنگ،ایرانیان،فکربهقطعاًآنهاکهاستاینواقعیتولیسوزد؟
.نیستند

و2-بینامرییراهبرديافکنبمبگیرد،قراراستفادهموردعملیاتایندراستقرارکهامریکاییهايسالحاساسیانواع
اهدافازاستفادهباکهرادیوییپارازیتوسیلهبهایرانیهايرادارسرکوبازبعدکهبودخواهند22فضربتیهواپیماي

ایندر2-بیافکنبمب. نمودخواهندتجاوزایرانهواییحریمبهشود،میایجاددیگرهايسامانهو»مالد«هواییکاذب
هايبمبنیزوانداختهبمبچهلازبیشپروازیکطیاستقادرهواپیمااین. کردخواهدایفاراکلیدينقشعملیات

ازتنهاتواندمیزمینیحمایتزیرساختبهوابستگیعلتبه2-بیولی. برساندهدفبهرازیرزمینیاستحکاماتضدبزرگ
زایرجوانگلستانغربدرواقع»فرفورد«بریتانیاییهوایینیرويپایگاهنظراینازکهکندعملهاپایگاهمعدودتعداد

نشریه.هستنداستفادهقابلنقشاینایفايبرايهمهازبهتر) هنداقیانوسدربریتانیابهمتعلقسرزمین(دیگوگارسیا
.کردخواهدمستقیمشرکتجنگایندرابتداهمانازبریتانیاکهکندمینگرانیاظهاررابطهایندربریتانیایی

وابستگی. کردمیتأمینرااروپانفتیواردات%6حدودوبودهاروپااتحادیهبازاربهنفتبزرگکنندهصادرچهارمینایران
تنگهآناروپاییمتحدانومتحدهایاالترفتاربهواکنشدرایراناگر. بود%17برابرایرانهیدروکربنیموادصادراتبهژاپن
انجهانیوبگیردراعربیمتحدهاماراتوکویتقطر،عراق،بحرین،سعودي،عربستانازنفتصادراتجلويوبستهراهرمز

.بودخواهداروپادرآنپیروانوامریکاتقصیرفقطوفقطاینسازد،محروم»سیاهطالي«%44ازرا

فاشنامشکهآمریکانظامیراهبردطراحیکقولازخوداخیرشمارهدرآمریکاچاپAviation Weekدفاعیمجله
مخواهینابودقوياحتمالبهوکردهویرانراآنايهستهتأسیساتکهدهیمهشدارایرانبهقبلازبایدما: «نوشتنشد،
آنهاستنظامیاهدافوايهستهتأسیساتبهفقطپیشگیرانهضربهاین. نیستاسالموایرانملتایران،بهتجاوزاین. کرد
.«کنیمجلوگیريجانبیخساراتازکهآوردخواهیمعملبهبیشتريهرچهتالشما. کنندمیشرکتآنهادفاعدرکه

.هستیمدوستیبشروسیاسیوااليفرهنگدمکراسی،فلسفهشاهدماکهباشداینبایدهاحرفاینازمابرداشت
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»جدیدعثمانیسم«یاجدیدخالفت
خروستالفماکسیم

ژوئن8بهیکشنروزشد،انتخابمصرجمهوريریاستمقامبهجدیداًکهمرسیمحمد.  بیفتدبایستیکهافتاداتفاقیباالخره
برگزاريخازنقلبهفرانسهخبرگزاريتوسطمطلباین. کردلغورامجلسانحاللدربارهکشورعالیدیوانحکمفرمانیطی

.شدپخش»منا«مصردولتی

ازيظاهرسعربیکشورترینجمعیتپرایندراساسینقشایفايبهکهنظامیعالیشورايعضوهايژنرالوسیلهبدین
»تویتريبانقال«اصطالحبهنتیجهدر:  استسادهلغایتموضوعاینسابقه.  خوردندبینیناحیهازمحکمیتلنگرکردند،می

کشیدهدادگاهبهوسرنگونداشت،دستدررامصرامورزمامسال30طیکهمباركحسنیمارشال2011سالفوریه
ارادتبهزمینهایندرودارندنگهخوددستدرراکشورامورزمامسابقمانندبتوانندکهبودندامیدوارمباركاطرافیان. شد

سالتاتونس.  نداشتاهمیتجهانکشورهیچبرايتونسزیراکندمیفرقتونسبامصرباالخره.  بودندامیدوارغرب
اخوان«سازمانمحلیشعبه،»النهضه«حزبدمکراتیکانتخاباتاولیندرهمآنجاولیبودافریقاکشورتریناروپایی2011

.شدبرنده»المسلمین

ودکهوقتی. نمودندبرگزارراپارلمانايمرحلهسهانتخاباتابتدا. کردندمیگريحیلهزیاديمدتطیمصريهايژنرال
تابعکهاساسیقانوندادگاهطریقازهاژنرالرسید،) دارند»عدالتوآزاديحزب«نامآنجاکه(»اخوان«همانبهآراسوم
طرفداراناینکهجايبهاو: کردقدردانیمرسیمحمدنظیربیداريخویشتنازباید. نمودندمنحلرامجلساست،آنها

و. شدرمصجمهوريریاستانتخاباتدرستبرندهنتیجهدرونکندریسکگرفتتصمیمببرد،هاخیابانبهراخودمعترض
کردنخواهندجرأتهاژنرالترینشجاعحتیاند،رساندهاثباتبهرااوجمهوريریاستحقدهندگانرأياکثریتکهحاال

.بگذارنداوحرفرويحرف

وحیهرملیگرایی،(کمالمصطفیوصیتششاساسبرکشوراین.  بودالییککشوریکنمونهجاريقرنآغازتاهمترکیه
. شدندیمانپاینعضوترینفعالورساندهناتوعضویتبهراترکیهآتاتركورثه. کردمیزندگی) غیرهوالییکدولتانقالبی،

یژهوهايسرویساتحادیهوترکیهارتشویژهنقشبهباید.  شوداروپااتحادیهوارددريهرازکهکردفراوانیتالشترکیه
باشد،شدهمنحرفتوسعهاروپاییگیريجهتازذرهیکاندازهبهکهرادولتیهربودندحاضرکهنموداشارهکشوراین

مهترکیهرفتارکهکندمیکشورداريتوسعهوعدالت»اسالمیرومیانه«حزبترکیهدر2003سالازولی. نمایندسرنگون
انتظامیونظامینهادهايهمهفرماندهی. افتادندزندانبهویژههايسرویسافرادوهاژنرالازنفردهها. استکردهتغییر
.استکردهتغییرهمترکیه
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–مرسیمحمدعدالتوآزاديحزبواردوغانطیبرجبتوسعهوعدالتحزب–همبهشبیهاسامیباحزبدوبینالبته
ریاستزماندرخصوصبهدومگروهبود،اروپاییحالتنوعیکمدعیاولگروهکهحالیدر. داردوجودمعینیتفاوت

.بود»المسلمیناخوان«برايپوششیمباركجمهوري

عنوانبهمصردر1928سالدرکهسازماناین. دهیمارائهراسازماناینفعالیتترکاملتصویراستضرورياینجادر
ولوژيایدئآنها. زددستايریشهاقداماتبهانفراديصورتبهشد،تشکیلهاانگلیسیحدازبیشفرمانرواییبهاعتراض

مامتشدنمسلمانتاجهادبهنامیدند،می»المسلمیناخوان»رهبرانراخودکهافراديبعضی. داشتنددینیپیکارجویانه
فقطوفقطآنهاهدفکهکردندمیاعالمخودطرفازونامیدهجومفسدهرااولدستهدیگرانولی. کردندمیدعوتجهان
.استاقامتکشوردرمسلمانانحقوقازدفاع

ويساز. بردندفلسطینبهجملهازودیگرمناطقبهمصر،خود،زادگاهازراخودمسلحانهفعالیتآنهاازبسیاريحالهردر
جنگیدمیسرخارتشباقفقازشمالدر»المسلمیناخوان»»فسپاه«یک1942سالسپتامبرواوتهايماهدردیگر،

ولتیدامنیتسازمانبازنشستهژنرالجورتیچوسلین). استشدهکشفتاریخدان،آشوربیگلیابراهیمتوسطمطلباین(
1950سالهاياوایلراآنهاعربیمربیانوبوسنیدر»المسلمیناخوان»هايبازماندهکهداداطالعاینجانببهیوگسالوي

.بردندبیناز

رانگاستعمار.  نداشتندچندانیعالقه»المسلمیناخوان»بهکرد،نصفدوراجهانکهایدئولوژیکیجبههسويآنازالبته
اردنر،مصپادشاهانازاعمبودند،شدهنشاندهباالهايمقامبهگراناستعمارتوسطکهمحلیحکاموفرانسويوانگلیسی

»المسلمیناخوان»به،1952سالجواليماهانقالبازبعدمصروعراقسوریه،مانندانقالبیدمکراتهايژنرالومراکشو
حلیمامنیتسازمانکهکردندقصدسوء»بزرگانقالبی«عبدالناصر،جمالجانبهواقعاًمصردراخوانتازه. بردندمییورش

وازي،بورژدمکراسیطرفدارانبلکههااسالمیستتنهانهآنهامیاندرکهکردافشارا»ملتدشمنان«ازنفرهزارها»مخابرات«
سالردآندنبالبهکهداشترا»دریاییفانوس«نوعیکحکممصرانقالب.  بودنددیگرهايجریانپیروانوهاکمونیست

دروندرایننتیجهدر. نمودندبرقرارراخودسوسیالیستیناسیونالهايرژیمکشورهابعضی»انقالبیون«1950-1960هاي
وارتشبرمتکیالییکهايرژیم: داشتندوجودهارژیمنوعدو»عربیبهار«تاغربیصحرايتاعمانخلیجازفضاتمام
بهطبیعیمنابعازذراتیآنهابهوکردهمغازلهبازاروکوچهمردمباکردندمیسعیآنهادويهر. سلطنتیسنتیهايرژیم

تیحمجموعدرسیاسیمعادالتاینکهاستتوجهجالب. کننددنبالرااجتماعیمربوطهتبلیغاتوبیاندازندرفتهفروش
.گردیدحفظشوروياتحادفروپاشیوسردجنگپایانازسالبیستازبیشگذشتبا

اتنهنهکهگروهایننمایندگانکهدادنشانعملیتجربهولی. بودندممنوعسازمانیهارژیمهمهدر»المسلمیناخوان»
مردمزدنعربیکشورهايازبسیاريدرشدندموفقزدند،میدستهمنیکوکاريبهبلکهکردندمیتفسیررااسالمیمعارف
.آورنددستبهواقعیاعتبار

مهبهشبیهزبانیکههستیمقبایلازايمجموعهشاهدما. نداردوجودآتالنتیکتاهنداقیانوسازعربواحدجهانالبته
بحرینیمن،عراق،شیعیاناینکهولوکندمیمتحدهمباراآنهااسالمسنیمذهبهمچنین). مواردهمهدرنههمآن(دارند

.شوندگرفتهنظردربایدهمسعوديعربستانشرقیهاياستانو
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ارخالفتاحیايموضوعناظرانبعضیکهشدباعثاست،شدهمشاهدهاخیرنیموسالیکطیکهحوادثیوجود،اینبا
رژیمیککهموقعیهرکهاستآنازآنهامستقیمگیرينتیجهاین.  پیوستتاریخبهپیشسالهزاریککهکنندمطرح

ردمثال،براي. شوندمیکشوراینامورزماممدعیدیگرگرایاناسالمیا»المسلمیناخوان»همهازقبلشود،میتضعیف
انقالبراآنايعدهکهخونینیمرجوهرجپیدرلیبیدر. رسیدندقدرتبههااسالمیستانقالبازبعدمصروتونس

یحتآنهاهمهولیهستندچگونهواقعدرهانیروایننیستمعلوم.  یافتنددستحاکممقاماتبهگرایاناسالمنامیدند،
همزمانیلیبپایتختطرابلسفرمانداربالحجعبدالقاسم. کنندمیاستنادشرعیاحکامبهجنگند،میهمدیگرباکهزمانی
الماسکهاستروشننابینایکبرايحتی. هستنداسالمیستآنهاهمهکالمجان.  است»مغربکشورهايالقاعده«رئیس
. »نانلببهرامسیحیانوقبربهراعلویان: «استنمایانبسیارآنهاشعارهايوبرسندقدرتبهخواهندمیسوریهدرگرایان

بیشترمسیحیاندرصدلبناندر. %10حدودمسیحیانودهندمیتشکیلراسوریهجمعیت%20حدودعلویانکهافزودباید
.نیستسوريایمانیبرادرانانتظاردرکسیآنجاولیاست

ازیشببود،پلیديشخصیتاوکههرچند–صدامزماندرآنجاکه(هاآمریکاییتوسطعراقدرصلحبرقرارينتایجازالبته
اجازه–سوریهازبعد–هملبنانمسیحیانبه،)استنماندهباقیاثريآنهاازحاالوکردندمیزندگیمسیحیمیلیونیک

باکه»المسلمیناخوان»هماناز»سوریهآزادارتش«اصطالحبهکهاستروشنهمهبر. کنندزندگیآرامدادنخواهند
دهشگماشتهخدمتبه»سوریهدوستان«توسطکهاستشدهتشکیلمزدورانیازودارند،قدیمیهايحساباسدخانواده

.اندگردیدهمسلحو

گرهمدیخرخرهحاضرندخلیفهمقاممدعیانتازه.  رسدمیگوشبهپیشازبیشخالفتاحیايدربارهاظهاراتشرایطایندر
آل.بگذرانندراحتیزندگیخودنفتیمیلیاردهايبادارندعادتکههستندمقاماینمدعیسعودآلسو،یکاز. بجوندرا

هامفتیازبسیاريالبته.  اندنمودهمحفوظخاصیجایگاهاسالمجهاندرخودبراي»حرمینخادم«عنوانبهسعودي
خواهدتقسیمممالکبهبزوديواحدخالفتقرآن،بامطابقکهچرااستالحادبهنزدیکخالفتاندیشهکهکنندمیتأکید

رتفسیخودرسمبههمراقرآنهستند،وهابیجریانپیروکهسعودآلولی.  شوداحیاخداخواستبهفقطتواندمیوشد
لآخاندانناگهانسعوديعربستانباهمزمان.  باشندداشتهخاصیهايبرنامهآیندهخالفتدربارهتوانندمیوکنندمی

. دخوان»کندمیغریوببرمثلکهموشی«راقطرحکامسعوديدیپلماتیکجدیداً . شدخالفتمدعیقطربرحاکمثانی
عتقاداجداًآنهاکهآوردمیباربهمیلیاردهاقدريبهثانیآلبرايقطردرآنتغلیظبرايهاظرفیتوجودوگازفراوانیولی

ماهدو: افتدمیناگواريهاياتفاقگاهیهمگازيامارتایندرالبته. بخرندراجدیدخالفتحداقلتوانندمیکهدارند
احتیاطرويزاهمینطورشاید. شدندتیربارانتمایالتگونهاینازايدرفقطاینکهیاکنندکودتاکردندسعیافسرهادهقبل
ازعدبمدتیولی. کردخودداريموضوعاینتفسیرازاست،آگاهاسرارهمهبهکهالجزیرهشبکه. باشندکردهتیربارانراآنها
سعوديتانعربساستانهايبعضیدربلکهبحریندرتنهانهشیعیانهايناآرامیمیشود،تأمینقطرتوسطکهشبکهاینآن
.شدیادآوررا

داهللاعبعلی. شودمعرفی–خوردنقابلغیرمیوهولی-»عربیبهارمیوه«عنوانبهتواندمیکهآوردندخاطربهرایمنحتی
به. شودمیمعالجهخودجانبهسوءقصدازسعوديعربستاندرکنونتابود،یمنرهبرسال30ازبیشمدتطیکهصالح
،الهاديژنرالبا!) استدمکراسیخوبدرسالبتهاینکه(متعددنامزدهايمعرفیبدونرااوعربستانیاامریکاابتکار
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خویشانوقومباجبههششپنجدراخیرسالهايدرصالح: نیستاینحتیمسألهولی. نمودندعوضجمهوررئیسمعاون
وکرداعالم»دمکراسیطرفدار«راخودکهخودزادهعموژنرال،باحتیاو. جنگیدمی»حشید«یمنیاساسیقبیلهازخود

حیاياطرفدارکهجنوبیطلبانجداییباهاآنازغیر. بوددرگیرمحلیالقاعدهباو)  تشیعازايشاخه(زیديافراطیونبا
وشودمیمعالجهصالح. جنگیدمیناراضیمردمهايتودهباومحلیهايبعثیباهستند،یمنخلقدمکراتیکجمهوري

.دارندادامههمچنانهاجنگ

درهککننداحیاراشیعهسلطنتیرژیمخواستندنمیامرحقیقتدرآنهاکهگویندمیمستقیماًسعودآلحاضرحالدر
ورکشیکبهیمنکهخواهندمیدیگرچیزهرازکمترهاسعوديولی. شدسرنگونناصرمحلیپیروانتوسط1962سال

تانعربسبراينیرومنددولتتشکیلویمنواقعیاتحادکهکنندمیادعابسیاريحالعیندر. شودتبدیلدمکراتیک
السدرسعودآلکههستنداعتقادبراینهمگیخود،مذهبیوايقبیلهاختالفاتوجودباهایمنی. استخطرناكسعودي
ایناتدارندبیشتريحقوقمدینهومکهباحجازبرايکهمعتقدندهمچنینهایمنی(گرفتندآنهاازرااسیراستان1926

.شودنمیخالفتقطعاًسعوديعربستاناین،بربنا). عربستانصحرايازوهابیهايرسیدهدورانبهتازه

اراردوغانترکیهونکردهذکرراخالفتهرگزمرسیمحمدمثالبراي.  شودنمیمطرحامرحقیقتدرخالفتمسألهالبته
هماهتونسی.  کنندمیتعریفترکیهازناپذیرخستگیطوربهکهاستسالیکمصرمطبوعات. دانستخودبرايالگو

حتیاردوغانازقبلترکیه. کندمیفرقایرانوعراقاوضاعمانندسوریهاوضاعولی. دهندمیترجیحراتوسعهراههمین
هفتگیخبربهکردهاهايدستهحمالتخاطربههاجنجالوداشتسرزمینیادعاهاي) موصل(عراقو)  حلب(سوریهاز

کردهبرقرارسرديبسیارروابطایرانبا1979سالاسالمیانقالبازبعدناتوباوفايعضوعنوانبهترکیه. بودگردیدهتبدیل
اتدستورکورکورانهاجرايازامتناعمعنیبهابتداامراین. گرفتقرار»جدیدعثمانیسم«مسیردراردوغاندولتحاالو. بود
بادوستانهروابطبرقراريبعدي،مرحله. بود) کردامتناع2003سالدرعراقبهتجاوزدرشرکتازحتیترکیه(واشنگتناز

وريراطامپطاینسابقهايبخشباروابط. نبودندعثمانیامپراطوريعضوهرگزکهایرانوروسیهباجملهاز.بودهمسایگان
نجاآکه(بودنیرومنديدولتچهاینکهکردمییادآوريهافرصتهمهازاستفادهباترکیهتبلیغات. داشتخاصیاهمیت
دوستیهکباشدرسیدهآنوقتشایدلذا. نبودکسینفعبهآنفروپاشیاینکهو) داشتتعلقترکهاغیربهاساسیمقامات

. بودهمراهعربیکشورهاياقتصاددرترکیهمتوسطوخردهايشرکتهايگذاريسرمایهباادعااین. کنیماحیاراسابق
درهاتننهکهشددوستقدريبهظاهربهایرانباوکردتنظیمعراقوسوریهباراخودروابطزیاديهايسالازبعدترکیه
يبراراهاتحریماینکهنموداعالمبلکهندادرأيایرانیضدجدیدهايتحریمبه) چینوروسیهبرخالف(2010سالژوئن
.کندنمیمحسوبآورالزامخود

تحلیلگرسوتنیچنکوالکساندر. کردپشتیبانیلیبی»انقالبیون«ازپردهبیترکیه. کردتغییراوضاعگذشتهسالتابستاندرولی
تأثیرتحتترکیهبرحاکممقاماتگذشتهسالاواخرکهکندمیتأکیدپترزبورگسنمعاصرمیانهخاورمطالعهمرکزارشد

دریموشکضدهايراداراستقراربرمبنیترکیهتصمیمازبعد. کردندبازنگرياصوالًخودخارجیسیاستدر»عربیبهار«
عوسیخودمختارياینازبیشترکیه: شدخرابعراقباروابطآنازبعد. گرفتقراربازنگريموردایرانباروابطخود،خاك

. یدرسسوریهنوبتآنازبعد. پسنددنمیرا» المالکینوريشیعهگروهتوسطهاسنیحقوقتصاحب«وعراقیکردستان
کهاستبدیهی. گردیدارائهمخالفانبهنظامیکمکوشدتشکیلترکیهرسمیمقاماتسرپرستیتحتسوریهملیشوراي
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استبستهامیدجدیديهايرژیمظهوروموجودهايرژیمسرنگونیبه»معتدلگراياسالم«ایناردوغان،دولتاکنون
البته.نمایدبرقرارجدیدعثمانیسمچارچوبدرجدیديروابطآنهابابتوانداردوغانکهباشندمعتدلوگرااسالماومانندکه
.بودخواهدايشدهفراموشقدیمیروابطهمانجدیدروابطاین
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