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آیندهراهوغرببرايچالش: 2012-تهران
پانکراتنکوایگور

تهراندرتعهدعدمجنبشسراناجالسشانزدهمینخبريبازتابکردنرصد
جالبیبسیارکارغرب،اساسینشریاتدروروسیهلیبرالگروهیهايرسانهدر
ازیکیدربارهاطالعات. شدمیخاطرانبساطباعثمواقعبعضیدرکهبود

از«گویاوبیشترهرچهاختصاربااخیرهايسالسیاسیرویدادهايمهمترین
اینتواننمیکهحالیدر. شودمیارائهمعمولیخوانندگانبه»هادندانالي

به. دهندکاهشراآناهمیتاقلحدکنندمیسعیکرد،مسکوترارویداد
وکنندمیجستجوشپشکشند،میماستازموواقعی،تحلیلوتجزیهجاي

واقعیتصویرهاآنورايدرکهکنندمینماییبزرگايگونهبهراامرجزئیات
برايو»برگزیدهنخبگان«برايهاپیشبینیوهاارزیابیدرولی. نشوددیده

برتهراندرکهمراسمیازپردهبینگرانیشوند،میمنتشرغربتحلیلیمراکزتوسطاکنونکهسیاستمدارانکوچکطیف
.شودمیمشاهدهشد،پا

غربوحشتوترسونگرانیباعثکهاستافتادهاتفاقیاجالسایندرواقعاً آیادارد؟علتیچهخبريبازتابهايویژگیاین
نبود؟تبلیغاتیرویدادیکجزچیزيیاشدهتبدیلواقعیسیاستعاملبههامتعهدغیرمالقاتاینآیاباشد؟شده

...برندمیحسابغرباز

زانآمودانشکارپشتباتهراندرجاريتحوالتاهمیتگرفتنکمدستبرايخودتالشدرروسیهلیبرالگروهیهايرسانه
هبحتیکهکنندمیتقلیدهاغربیازقدريبه. کنندمیچاپتجدیدراغربگروهیهايرسانهمطالباساسیاصولخوب

یمونمرفتاربهغربیبینیجهاندرشدنشریکبرايتالشاینلذاواندازندنمیعمیقینگاهنویسند،میکهآنچهمعناي
.مایمنمیبسندهرفتارایننمونهدوذکربهبپردازم،موضوعاینمفصلتشریحبهاینکهبدون. داردشباهتآیینهجلوي

غاتیتبلیحربهعنوانبهرااجالساینتهرانتردید،بدون: «کنندمیبیانچنینراخوداتهاماتروسگرايغربنویسندگان
لماسیدیپالفباياینکهداردتبلیغاتازايجنبهسیاسیعملهرزیرااستمحضحماقتاینولی. »استگرفتهنظردرخود

ارمحتواییبیهايآییگردهموهاکنفرانسروسیوغربیدیپلماسیکهزدراهامثالسلسلهتوانمی. استسیاستو
ازتعدادي. کردمیجلوهچشمگیرهاآنتبلیغاتیبارولیبودصفربرابرهاآنواقعینتایجوفایدهکهکردندمیبرگزار

وفاتیتشریتوخالیمراسمبهکهمدتهاستکنند،حلرامهممناقشاتومسایلبایدظاهربهکهالمللیبینهايکمیسیون
.!)شودنگرفتهنظردردهند،میبازتابرامراسماینکهنگارانیروزنامهالزحمهحقچنانچه(شدندتبدیلايفایدهبیکامالً
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عدمجنبشریاستآیندهسالسهبرايایراناسالمیجمهورياینکهوتهراندرماوقعاهمیتدادنجلوهکمترمنظوربه
شورکبهکشوریکازايدورهریاستانتقالامر،حقیقتدر: «شوندمیمتوسلاستداللاینبهگرفت،خودعهدهبرراتعهد
صورتینادر. »بودشدهتعیینآنتشکیلمرحلهدرتعهدعدمجنبشاساسیاسناددرکهاستتشریفاتیوعاديرونددیگر،

د؟بگیررا»تشریفاتی«رونداینجلويتازددستايمذبوحانهولیعظیمهايتالشبهغربچراکهنمودسئوالتوانمی
يادورهریاستعاديانتقالایننکنند؟شرکتتهراناجالسدرکهخواستندمتعهدغیرکشورهايازتعداديرؤسايازچرا

–نظامیواقتصاديجذابهايطرحآن،ازجلوگیريبرايکهشدغربسیاستمداراننارضایتیباعثحدآنتاچیزيچهبا
ايآمریکوآفریقاکشورهايبعضیدرکهکردندپیشنهادمراسمایندرشرکتعدمعوضدررادالرمیلیوندههامعادلفنی

شد؟مشاهدهوضعهمینالتین

گاهیوسرغربگرايتحلیلگرانکهاستجهانبهغربینگاهجالبویژگییکبلکهجوییغرضنهمسألهبیشتراینالبته،
مراسماینکهگویندمیجنبشاجالساهمیتگرفتنکمدستمنظوربههاآن. کنندمیفاشراحقیقتاینناخواسته

فوذنجهاندرکهنیستمهمیهايشخصیتازکسیتقریباً اجالسمهمانانمیاندر«زیرابدهدواقعینتیجههیچتواندنمی
%80حدودنفت،جهانیذخایر%76صاحبتعهدعدمجنبشعضوکشورهايزیرااستبحثقابلاستداللاین. »دارندکافی
یناولی. هستنددیگرفلزاتوملیبدنولفرام،سفید،طالياورانیوم،نظیرمعدنیمنابع%90وانرژيدیگرهايحاملمنابع

حمیلتجهانسراسربهکندمیسعیغربیلیبرالاندیشهکهچیزيهرآندرکهچرااستتوجهجالبدیگرزاویهازاستدالل
ايبرراخودخودشانکهايبرگزیدهکشورهايتوسطفقطبایدجهانیفرآیندهايغرب،عقیدهبه. استشدهمتمرکزکند،
ارب«برکهاستاستعماردورانتفکرهماناین. شوندادارهنمودند،منصوب»بشریتسرنوشتداوروقاضی«نقشایفاي

ایندرحثباآلنکهاستجدیداستعمارهماناین. جدیدبنديبستهباولیکردمیتأکید»پوستانسفیددوشبرسنگین
ضمنهستند،هاآنخدمتدرکهروسیهلیبرالمطبوعاتوغربهايقدرت. شودمیمحسوبسیاسینزاکتمنافیمورد
18-19هايقرنبهراجهانکنندمیسعیواقعدرخود،سرنوشتتعیینبرايهاملتحقودمکراسیپیشرفت،شعارطرح

بهراملتهااموراتوکردهتقسیمخودبینرازمینکرهمنابعوجهاننقشهتمامبزرگامپراطوري3-4فقطکهگردانندباز
.نمودندمیفتقورتقخوددلخواه

بینذرهبدوناجالسنتایج

اجالسظاهريجنبهگذاشتنبینذرهزیرباوخودهايتحلیلدرثقیلوناچیزجزئیاتگنجاندنضمنگراغربتحلیلگران
جوییسلطهوجدیداستعماربرايچالشیتعهد،عدمجنبشخودکهاستاینآنوگیرندمینادیدهرامطلباصلتهران،
نظمکهنمودنداعالماجالسایندرخودشرکتاصلباآمدند،همگردتهراندرکهجهانکشورهايسومدو. استغرب
.نیستآنانطبعبابجهانیفعلی

بینعهجام«اصطالحبهکندمیسعیجنبشاین. بزندمانورغربوشرقبلوكدوبینکهنیستبدانجنبشماهیتاکنون
ینهمکهاستآمدهدرمتحدانشوآمریکاانحصاربهمفهوماینکهاستاینواقعیت. گرداندبازراآنواقعیمعناي»المللی
شرایطدرکههستندهاهمین. اندنمودهاعالم»بشرعمومهايارزش«مدافعوحاملراخودخودشانکشورهاتنگدسته
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تااقتصاديهايتحریمباکشورهاگلويدادنفشارازاعمممکنوسیلههربهوکردهتعیینراهاارزشاینمحتوايجاري
.نیستندراضیوضعاینازجهانکشورهايسومدو. نمایندمیدفاعهاارزشاینازدوستانه،انسانهايبمباران

یجهانجامعهجايبهاست،دیگرتنگدستهکهامنیتشورايآندرکهنیستندراضیهممللسازمانجاريوضعیتازهاآن
مللسازمانامنیتشورايهايمکانیزموساختار«کهگویدمیایرانرهبرايخامنهعلیوقتی. گیردمیراتصمیماتهمه

،»استشدهخارجردهازومنسوخوضعیتیوآشکاردیکتاتورياینواستدمکراتیکغیرکامالًوناعادالنهمنطقی،غیرمتحد
میبیاناند،نمودهتجربهرادیکتاتورياینهاي»خوشی«همهمختلفهايگونهبهکهراهامتعهدغیردلحرففقطوي
.کند

نظام«اديزیعالقهباغربکهوقتی. »کندپرتسنگنبایدکند،میزندگیايشیشهخانهدرکهکسی«کهگویندمیدرست
تحدممللسازمانامنیتشورايازاعمالمللیبینساختارهايهمهوقتینمود،میقراربرراخودسلطهوکردهویرانرا»یالتا

برايوپایدارصورتبهتحوالتاینکهکردمیگمانحتماًداد،میتطبیقخودنیازهايبارااتمیانرژيالمللیبینآژانستا
عظیمیگاهدستفعالیتوشدکشاندهچالشبهقطبیتکجهان. نیفتاداتفاق»تاریخپایان«ولی. شودمیبرقرارطوالنیمدت

هباقتصاديعظیمهايبهرهفراملیتیبزرگهايشرکتوغرببرايدیگر،کارکردهايبرعالوهکهگرفتقرارخطرمعرضدر
.نمایدمیتأمینرا»طالییمیلیارد«شیرینزندگیوآوردهبار

خودازحساسیتهمهاینتعهدعدمجنبشسويازچالشاینبهنسبتغربکهکردتعجبتوانمیچطورصورتایندر
. شددخواهاقتصاديناگواربسیارتبعاتوقوعباعثاوسیاسیسلطهفروپاشیکهفهمدمیهمغربباالخره. استدادهنشان
.برگردیمتهراناجالسسیاسیمشخصتبعاتبهکهاستبهترواستدیگريموضوع»طالییمیلیارد«اقتصادولی

راتواقعیاینمصرریاستدورهکهباشدمیجنبشاساسیمسایلازیکیکشورهاگونهاینازگروهییارهبرکشورفقدان
امرهمینزیراباشدمیمتحدانشوواشنگتنبرايتیزيچاقويایران،سويازجنبشرهبريادعاي. دادنشانوضوحبه

شاملهمهازقبلامراین. نمایدمیپیادهجهانسراسردرغربکهکندویرانراپذیرهدایت»مرجوهرج«نظریهتواندمی
.استاسالمیامتداخلدراختالفاتتشدیدو»اسالمیافراط«تحریممعنیبهکهاست»سلفیطرح«حال

امنهخعلی. نمودپیشنهاد»اسالمیبیدارينهضت«صورتبهجایگزینراهیکاسالمجهانبهدیگرباریکتهراناجالس
حقیقتدرکهکنندمیتأکیدزبانیونژاديقومی،مذهبی،هايتفاوتبرمادشمنان: «داشتاظهارجدیداًکهایرانرهبراي
وپرداختموضوعهمینتشریحبهمتعهدغیرکشورهاينمایندگانبرابردرخودسخناندر،»نداردوجوداسالمبرايامر

برخوردارندشبیهیفطرتازفرهنگی،وزبانینژادي،هايتفاوتوجودباهاانسانکهدهدمییادمابهاسالم: «داشتاظهار
ازشدنردصورتدرعمومیفطرتهمین. نمایدمیدعوتهمکاريوهمدردينیکوکاري،عدالت،طهارت،بهراهاآنکه

.«دهدسوقمتعالخداوندعالیهماهیتشناختوتوحیدبهراانسانتواندمینفسانیهواهاياغوايکنار

صهیونیستیرژیم! ترساندنمیراماغربخشونت«اینکهنظیررهبرسخنانشعارهايکردنمسخرهضمنبازحقهمفسران
ه،عصبی«علیهويمهمترشعارهايرودربایستیرويازظاهراً،!»کندمیپابرترورجهانیودولتیسطحدرکهاستسالهاده

.کنندمیمسکوترا»سلفیتووهابیت
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غرببپاشد،همازدارد،بردرراايخامنهتوسطشدهذکرمفاهیمهمهوشودمیاجراغربتوسطاآلنکهسلفیطرحاگر
هااتحادیهتشکیلجهتدرایرانخارجیسیاستخطشرایطایندر. دادخواهددستازراايمنطقهمناقشاتدرمداخلهحق

میانه،خاورازايمنطقهفراکشورهايراندنبیرونومناقشاتفصلوحلحاد،مسایلحلمنظوربهايمنطقهائتالفاتو
درتعهدعدمجنبشکمیسیونتشکیل. پوشیدخواهدعملجامهخزر،منطقهومرکزيآسیايقفقاز،ماورايفارس،خلیج
کهجهانترانزیتیهايراهومنابعبرجهانینظارتنظامتمامامرحقیقتدر. استجهتایندراولگامتنهاسوریهزمینه
مخاطرهبهاست،نمودهمواظبتآنازوساختهراآن،»پذیرهدایتثباتیبیمناطق«دادنترتیببازیاديمدتطیغرب

.افتادخواهد

یکاقتصادکهکندمیویرانکاملطوربهراذهنیکلیشهاینکهاستخطرناكغرببرايهمنظراینازتهراناجالس
نرخچین،وایرانتجربه. باشدکردههمگراییغربباکهباشدآمیزموفقیتتواندمیصورتیدرتنهاتوسعهحالدرکشور
الساجدرکنندگانشرکت. کندمیتکذیبراادعااینهاآنفنیوعلمیپیشرفتسطحوکشورهاایناقتصادرشدباالي

«دیدن؟مانندبودکیشنیدن«معروفقولبهکهکنندمشاهدهرادستاوردهااینخودچشمباتوانندمی

ربکشوراین. خوردندمحکمیسیلیهندطرفازناگهانیکجانبههايتحریماعمالمبتکریناجالساینجریاندرعالوهبه
ازوانرژيهايحاملایرانیصادراتازحمایتبرايآمادگیوکردهتأکیدایرانعلیهآمریکاییهايتحریمباخودمخالفت
یناناطماواخرهمینتاآمریکازیرااستناگوارالعادهفوقواشنگتنبرايرویداداین. نمودابرازراایرانبانکینظامفعالیت
.بکشاندخودخارجیسیاستمداربهنهایتاًراهنداستشدهموفقکهداشت

امعهجدیدگانبرابردرآمیزصلحايهستهبرنامهاجرايبرايایرانحقیافتنمشروعیتتهران،اجالسدیگرمهمرویدادیک
دششناختهرسمیتبههاییدولتتوسطآمیزصلحاتمبرايایرانحق. استجهانی–خواندهخودنهو-واقعیالمللیبین
زابعد. بردنمیحسابآننظارتتحتالمللیبینهايسازمانوغربدیدگاهازوکننددفاعخودتوسعهراهازحاضرندکه
پیامدریتواقعاینمستقیمغیراثبات. شودمیدشواربسیار»ايهستهخطر«بامبارزهبهانهبهایرانیضدائتالفتشکیلآن

شدیداقداماتاتخاذازنزدیکآیندهدرخواستاوازکهشودمیمشاهدهاسراییلدولترئیسبهمرکلآنگالاخیرروزهاي
.نمایدخودداريتهرانعلیه

وهنکردسعیهرگزاسالمیجمهوري«اینکهبرمبنیايخامنهآقاياظهارات. کنیمصحبتغرضجوییدربارهدیگرباریک
دستايهستهانرژيازآمیزصلحاستفادهبرايخودملتحقازوجههیچبهولیشودايهستههايسالحصاحبکندنمی

خواهیمدفاعاصلدواینازماواست»کسهیچبرايايهستههايسالحهمه،برايايهستهانرژي«ماشعار. کشیدنخواهد
وعدهیناازایراناگر. استشدهبیانجهانیجامعهسومدودربرابرمطلباینولی. شدگرفتهنادیدهتحلیلگرانتوسط،»کرد
بهربغ. کندمیدركراواقعیتاینکشورسیاسیریاستکهکردخواهدقرارسیاسیانزوايترینعمیقدرکند،تخلفخود

نایبهاست،گرفتهراتصمیماتهمهخودبرايکهغربولی. استنمودهدریافتدیگرضمانتیکایرانطرفازتعبیري
!!دارد؟نیازيچههاضمانت
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هکتهراناجالسنتایجخیرخواهمفسرینبعضی. دارندحديازبیشانتظاراتالمللیبینهايهمایشازاغلبعمومیافکار
ایگزینجساختارراتعهدعدمجنبشودانستهیافتهتحققحقیقتیراایرانالمللیبینرهبريوقطبیچندنظامبرقراري
.نشدندمبرااشتباهاینازدانند،میمللسازمان

بهبایدانتظاراتاکثرحدآیندهسالسیطیوشدنخواهدقطبیچندماجهاننزدیکآیندهدرکهاستروشنوواضح
. مایدنشرکتخودفعلیايمنطقهرهبريتحکیمسربردشوارمبارزهدربایدهنوزایران. شودمحدودقطبیدوجهانبرقراري
.داردزیاديفاصله) سازمانیمناسبتشکلبا(المللیبینکارآمدساختاربهشدنتبدیلتاهمتعهدعدمجنبش

فرض. استهنیفتادمهمیاتفاقهیچتهراندرکهبرسندنتیجهاینبهغربیتحلیلگرانبعضیکهشدباعثواقعیاتایندرك
.شدگرفتهنادرستینتیجهآنازولیاستدرستهاآنمقدم

کهدادنشانتهراناجالس. شودمیشروعاولگامازمسیريهرولی. شودنمیانجامآنیکدرکاريهیچکهاستبدیهی
کهدشمعلوم. کنندنرمپنجهودستآنباحاضرندوکردهمحسوبناعادالنهراجهانیفعلینظامالمللیبینجامعهسومدو

این. باشدمیمتعهدغیرکشورهاياقتصاديوسیاسیامیدهايوآمالفشردهتبلورایران،اسالمیجمهوريگیريموضع
جهانهکاندبرداشتهمهمیالعادهفوقجدیدگامغربیسلطهونواستعمارجهانی،عدالتیبیکردنبرطرفمسیردرکشورها

.کردخواهدحسوارزیابیراآناهمیتتمامآیندهدر
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غرباحساساتحملهوتهراندرسراناجالس
جمالحیدر

داريمعنیرویدادکانادا،ابتکاربهکاناداوایرانبینروابطمنتظرهغیرقطع
یناگهاننسبتاً اقدامکانادادولتابتکاراین. استشدهدیپلماتیکجهانبراي
منظوربهاتاوا. استنشدهتحریکتهرانتازهاقدامهیچتوسطکهاستشده

باایرانبدبرخورددربارهايکنندهقانعکمترهاياستداللخود،رفتارتوجیه
کهبرشمردرااسدبهکمکطبیعتاً وايهستهبرنامه،»اسراییلدوستمان«

سهازدواقلحد. باشدنمیاغماضقابلهرگزجاريشرایطدراخیرنکتهاین
سالدهتوانستمیهمینطورکانادالذاوهستندمدتبلندمذکوراستدالل

ظرندراسراییلوایرانبینرویاروییاگرولی. کندقطعراایرانباروابطپیش
. استدیگريچیزواقعیتلذا! کنداقدامقبلسال30توانستمیشود،گرفته
هايگوشهازیکیتنهاکهشداحساساتحملهدستخوشفقطکانادادولت

تهیافخاصیشدتتهراندرتعهدعدمجنبشاجالسازبعدوگرفتهفراراغربجهانتمامکهاستبزرگیبلبشويجزیی
.است

اروپاییکشورهاي. بودگسیختهاسالمیانقالبجریاندرروابطاینزیراکندقطعایرانباراخودروابطتواندنمیمتحدهایاالت
ردهپپشت«عمدهبخشومللسازمانآنجاکهنیویوركتر،دقیقعبارتبهیا(واشنگتنوبروکسلسويازفشاروجودبا

اتحادیه.شدروشنمرکلآنگالبیاناتازامراینکهکنندقطعایرانباراخودروابطخواهندنمی) استنشستهکذایی»جهانی
ازکهاستنرسیدههمگراییسطحآنبههنوزولیدهدتنروابطقطعبهتوانستمیالمللیبینساختاریکعنوانبهاروپا
!بکشدراهاآنهمهجورشدمجبوربیچارهکانادايشرایطایندر. باشدداشتهروابطاین

هحملاینعلتتهران،درتعهدعدمجنبشسراناجالسشانزدهمینموفقیتبابرگزاريکهکنممیتکراردیگرباریک
سازمانکلدبیرمونکیبانجهان،کشور120آمریکا،سويازشانتاژومالیهايوعدهازنظرصرف. استشدهاحساسات

بهاست،شدهکشوراینجدیدجمهوررئیسکهمصر»المسلمیناخوان«ازمرسیمحمدوکردشرکتاجالسدرکهملل
ابلقمشروعیتواقعیاتاینهمه. نمودندپشتیبانیاجالساینمیزبانعنوانبهایراناسالمیجمهوريازوکردهسفرتهران
اعتباربیشود،میپنهانناتوواروپااتحادیهملل،سازمانازرسمیدیوارپشتدرکهرا»جهانیجامعه«اصطالحبهبحث

.سازدمی

بوروکراسیبلکهنیستملیمستقلهايدولتسرانجمعاین. کندگمراهراکسینباید»جهانیجامعه«مفهومضمن،در
هدوگاناستانداردجهاندرکهمدتهاست. رویدمیفراملیتیوفرادولتیساختارهايمهیايزمینهرويبرکهاستوطنیجهان

نظرایناز. باشدمیملیقوانینازباالترکهاستالمللیبینتوافقاتوملیقوانینشاملکهاستآمدهوجودبهمشروعیت
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مزورانهاظهاراتوسیلهبهروزهروشدهتبدیلانتزاعیمفهومیکبهمعاصرجهاندرمشروعیتاصلکهگفتتوانمی
ناشید،داروجودکهاستقرننیمکهتعهدعدمجنشفعالگرایی. شودمیاعتباربیالمللیبینصحنهدرحاضرشخصیتهاي

سويازکهراخطراینمستقلکشورهايکودنوعقلکماداريهايشخصیتحتیکودتاهاسلسلهپیدرکهاستآناز
حادیهاتملل،سازمانبطندراندکهترسیدههاییگرایشازجهانسومدو. انددادهتشخیصآید،میبرالمللیبینساختارهاي

بزیانآوگیاهانحیوانات،بشر،حقوقبنیادهايشماربیتعدادپیس،گریناتمی،انرژيالمللیبینآژانسیونسکو،اروپا،
حاکمیتحقحاملهرکهگرددمیروشنهمهبراکنون. دهندمیرخنیست،سرمایهتطهیرجزچیزيهاآنهدفکهدریایی

!کندمیلرااوبخواهددلشوشدهگرسنهالمللیبینبوروکراسیزیراشوداعالممقصرفردایاامروزتواندمیملی

حفظارقطبیتکنظریهجهانوبودنشستهخواهجمهوريیکسفیدکاخدراگرکهاستاینآنوبگوییمراحقیقتباید
ینقدرامجمعباشدداشتهفرصتتهرانکهاستبعیدبود،کردهکسبسوسیالیستیاردوگاهفروپاشیازبعدکهکردمی

حتتغرب،کشورهايتنگطیفاستثنايبهامروزجهانکشوراکثرکهنکنیمفراموش. آوردهمگردرامعتبروپرجمعیت
خودمعنويمیهنراخواهجمهوريحزبریاستتحتآمریکاییامپراطوريکهدارندقرارکالسیکملیهايلیبرالریاست

رأيبروکندمیتولیدبازرارمامپراطوريمظاهروروحیهاطالعاتیفنینظامشرایطدرکهامپراطوريهمین. دانندمی
کردهقیامابریتانیسلطنتعلیهزمانیکهدهدمیتشکیلرالیبرالیسمستادامرحقیقتدرشود،میمتکیخودملیدهندگان

چانگوهااسترسنرها،سوموساها،مباركچونکسانیبرايکنونتا. بودنمودهدریافتکمکفرانسهبزرگانقالبازو
موسسنپدراومتحدهایاالتاساسیقانونشهروند،وانسانحقوقبیانیهدوم،جهانیجنگازبعدلیبرالیسمعصرهايکایشی
آشکارجنگشاهدجهاناگرلذا. اندبودهمعاصرهايبودیستبرايبوداهايجلوهودینیهايرسالهبهشبیهچیزيآمریکا

خودارادهدادمیترجیحکهداشتوجودرومینوعاز»سالموعادي«امپراطورياگرونبودملیهايدولتباجهانیحکومت
قومندهايپیونزدیکیمذکورامپراطوريبارفتند،تهرانبهکهکسانیاکثرباشد،جهانیامورداوروکردهتحمیلدیگرانبهرا
.ایرانمذهبینظامباتاکردندمیاحساسرابیشتريخویشیو

ازشانتاژهاوهاتحریمهمهوغربکشورهايجمعدربرابرایراناستقامتعللازیکیمذهبینظامهمینکهاستگفتنی
یناتوانندنمیهالیبرالتوسطشدهکنترلملیبوروکراسیومنفردکشوریکهايلیبرال. دهدمیتشکیلراهاآنسوي

: ستارساندهاثباتبهراواقعیتاینهاآنامثالومیلشویچمبارك،قذافی،صدام،هاينمونهکهدهندنشانخودازرااستقامت
وینتکروندوداردمتفاوتیاصوالًهايانگیزهایرانمذهبینظام. نمودندبازيغربنخبگاننفعبهوکردندخمکمرهاآنهمه
نقدرآسطحدرتهرانسیاسیعالیمحافلعالوه،به. داردتفاوتکنند،میفرمانرواییامروزجهانبرکهعاديهايلیبرالباآن

.بزنندحدسموردایندرتوانستندنمیحتیهاصداموهامیلوشویچکهدارندنفوذوروابطباالیی

وسفانتنهاراهاآنزیرارسندمیتهرانمذهبینخبگانحضوربهمتواضعانهملیهايلیبرالجاريشرایطدرعلتهمینبه
ارهاآنونکردهخمگردنوکمرشانتاژوفشارسطحهرازنظرصرفوهرگزکهکنندمیتلقیغربیضدمقاومتدریایی
.)هستیمسوریهدروضعهمینشاهدما(کردنخواهندتسلیم

نیافتهتوسعهالعادهفوقصورتبهکهنظامیوتکنولوژیکیتوانبابزرگچنداننهکشوريکهایرانکهشدباعثامرهمین
رود،میانتظارابعاداینباکشوريازکهچیزيهرازکهاستنمودهفراهمخودبرايرارهبريموقعیتباشد،میاست،
تربیشدارد،پیماقارههايموشکواتمبمبکههندحتیوبرزیلازسیاسیلحاظبهایرانوزنحاضرحالدر. استبیشتر
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کرد،شرکتتهرانسراناجالسدرکههندوزیرنخستسینگمانموهانبهوهنددولتتمامبهایراناستقامتهمانا. است
هبهندکهداشتاظهارراستاهمیندرهندوزیرنخست. بکشاندچالشبهرا»بزرگتربرادر«وخاستهبرزانورويازداداجازه
.دادخواهدادامهگازونفتوارداتوبانکیبخشدرجملهازایرانباروابط

سیاربوناگهانیامريتهراناجالسدرکنندگانشرکتبرايپوتینوالدیمیرمحتوايپروگرمتبریکپیامرابطهایندر
کنارخواهدنمیوگیرندمیصورتتهراندرحاضرحالدرروندهاکدامفهمدمیاقلحدروسیهکهشدمعلوم. بودخوشایند

وقترعاسدرروسیهکهدانستندآنمشخصعالمتعنوانبهراپوتینوالدیمیرپیامکارشناسانازبسیاريعکس،بر. بماند
یبتخرروندبهترفعالهرچهصورتبههمجنبشاینبراتکاباونمودهتعیینتعهدعدمجنبشبهنسبتراخودراهبرد
.پیوستخواهدامروزيناعادالنهالعادهفوققطبیتکجهان

همهزاقبلومتعهدغیرکشورهايبرايکهبخشدمیفعلیترا»سبزمربع«طرحپیشبردامکانسراناجالساینموفقیت
ستانپاکمصر،ایران،بینسیاسیونظامیپیمانتشکیلاندازچشممنظورم. استضروريالعادهفوقاسالمجهانکشورهاي

وکردهاعاملافغانستان،جنگسوریه،جنگازاعمدارندوجودطرحاینشدنعملیراهسربرفراوانیموانع. استترکیهو
کردنعملیشانسکهحالیدردارندکمتريمراتببهاهمیتموانعاینهمهتهراناجالسازبعدولی. دویدکمپتوافقات

رکیهتریاستهاياستخارهآخرینواجالسبهمرسیمحمدسفر. تهراندرالمللیبینکنگرهازقبلتااستباالترطرحاین
هنگذشتهدرولیداردفرضیتماماً حالتفعالًامکاناین. کندمیفراهمراتحوالتاینموجباتاسدضدسیاستزمینهدر

کهرویدادهاییمادیدگاندربرابرکهامرهمین. شدنمیمحسوببحثشایانحتیتعهدعدمموضوعخوددورچندان
بلبشوراتبمخودطرفازکهشدکاناداتنداینقدرواکنشباعثدهند،میرخکنند،تصورتوانستندنمیحتیغربیکارشناسان

.نمودابرازرا«جهانیجامعه«اضطرابو

ورمحدرجملهازومحورهاهمهدرمبارزهتشدیدموجبتهراندیپلماسیموفقیتکهفهمیدبینیواقعبابایدرابطهایندر
مرکزدرواقعدرما. دارندبیشتريهرچهعالقهتعهدعدمجنبشتوسعهبهبزرگقدرتدواینکهشدخواهدچینوروسیه
. کندمیمقابلهاروپااتحادیهومتحدمللبوروکراتیکدستگاهباتعهدعدمجنبشآندرکهداریمقرارجدیديجهانیجنگ
.استنشدهتعیینآخرتاهنوزسردجنگایننتیجه
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اناداکدیپلماتیکروابطنشدهتوجیهوناگهانیقطعرفت،میانتظارکههمانطور
رجمهورئیسپرزشمعون. شدروبرواسراییلکاملتأییدواستقبالباایرانبا

دیگرباریککانادا«:گفتوکردابرازاتاواازراخودقدردانیمراتباسراییل
بالدنراسیاستیبایداینکهواستترمهممنافعازاصولآنبرايکهکردثابت
باهمآنبشرعموماصولبلکهدولتمنافعتنهانهکنندهمنعکسکهکرد

وکارآشسیاستنمونهراتصمیمایننتانیاهوبنیامین. »باشداصولایناولویت
کنیم،بررسیراجهانمابقیواکنشاگرولی. دانستجهانسراسربرايصریح

.شدهمگانیتعجبنوعیکباعثکانادااقداماینکهدیدخواهیم

داخلردبلکهجهاندرتنهانهکانادا،فعلیوزیرنخستهارپرستیونخارجیسیاست. استمستدلنسبتاً تعجباینالبته
خابانتازقبلتاهارپرکهاستآنامراینعلتکهکنندمیادعابدخواهان. استگذاشتهدهانبهانگشترامردمنیزکشور
دخوگامآنیااینبهالمللیبیناحتمالیواکنشازلذاونکردهسفرکشورازخارجبههرگزوزیر،نخستمقامبهشدن

ماعالدفعاتبهوکردهردراانتقاداتاینخشموعصبانیتباکارمحافظهحزبدرهارپرفکريبرادران. داردمبهمیبرداشت
.خودمقبولیتتأمینبرايتالشومنافعبرنهواستاستواراصولبرهاآنخارجیسیاستکهاندنموده

هکاستدادهبروزخودازوفوربهراسلیمعقلباناسازگارشناسیاصولاخیرهايسالدراتاوا. کردموافقتادعااینباباید
اثباتبهراواقعیتاینکاناداتوسطمتحدمللسازمانامنیتشورايدائمیغیرعضویتبرايخودکردنمعرفیقضیه

رأيکههاییآنهمه. دادندرأياتاواعضویتعلیههمباهمهروسیهوچینهند،اسالمی،وآفریقاییکشورهاي. رساندمی
درودختعهداتازامنیت،شورايدرشدنمعرفیازقبلمدتیهارپردولت. داشتندکافیدالیلتصمیماینبرايدادندمنفی
میشههروسیهمورددرکارمحافظهوزیرانهیأتاعضاي. نمودمنتقلالتینآمریکايبهراخودتوجهمرکزوکردهتخلفآفریقا

.»نمایدمیتهدیدراشمالقطبمنطقهدرکاناداحاکمیتحق«-! بکنیدرافکرش–مسکوکهکردندمیادعا

تأمینهزمیندرکمکداد،ترتیبآلبرتادانشگاهکههمایشیطیهارپر.افتاداتفاقتريجالبهمبازقضیهچینبارابطهدر
ینیخوشبباوي. نموداشاره»وانکوور«و»روپرتپرینس«کاناداییبنادرخوبظرفیتبهوکردهپیشنهادچینبهراانرژي
اقدامپیدرمطلباین. کردگمراهرااودوبارهاصولولی. »استشدهبازطاقچینیتجاربرايکانادادروازه«کهداشتاظهار
2010سالصلحجایزهاعطاياز) استآنرفتاروصفبهتریناینکه(»بلندصدايبا«کشوراینکهشدبیانکانادادیگر
حبسهب»سوسیالیستینظامسرنگونی«ازايدرخودمیهندرکهکردپشتیبانیچینرژیممخالف»سیاوباولو«بهنوبل

پیشنهادهايلذا. استروشنهمبیشترتوضیحاتوکالماطالهبدونحمایتاینبهپکنواکنش. شدمحکومطوالنی
.شدگرفتهنادیدهچینسويازکاناداسخاوتمندانه
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در»یراژمکمپ«هوایینیرويپایگاهمسألهابتدا. استگرفتهخودبهفراگیريحالتمیانهخاوربارابطهدرهارپردولتاصول
ت،گذاشافغانستانبهپروازبرايکاناداییباريهواپیماهاياختیاردرراپایگاهاینکهدبی. شدمطرحعربیمتحدهامارات

بهEtihadوEmiratesهواپیماییهايشرکتمسیرهايگسترشخواهانوکردهحساباتاوامتقابلسپاسگزاريروي
وطخطکهنمودنداعالموکردهمداخله»کاناداار«هواپیماییشرکتفشارگروهولی. شدهاآنپروازهايتعدادافزایشوکانادا
جوابدبیبهوکردراخودکاراستداللاین. نمایدمیتخلفآزادرقابتاصلازلذاوکندمیدریافتیارانهدولتازدبیهوایی

اعدفوزیرکیمکپیترنشستنزمینازمانعحتیکهکردمتعجبرااماراتدولتقدريبهشناسیاصولاین. شددادهرد
دیدارازبعداناداکبههاآنبازگشتهنگامبهستادرئیسناتینچیکوالترژنرالوپیشکسوتاناموروزیربلکبرنپیرژانکانادا،

.شدافغانستانازروزهسه

رفتارباسهمقایدرخصوصبهکردمیکسبايیکجانبهحالتپیشازبیشکاناداییکارانمحافظهشناسیاصولکهگفتباید
»اسراییلطتوسفلسطینیاراضیاشغال«دربارهکانادادولترسمینمایندگانمارتین،پلوزیرينخستزماندر. پیشیندولت

اورشلیم،«تولدمحلآنجادرکههاییپاسپورتهمهکانادادر: شدثابتمشخصاعمالبااظهاراتاین. کردندمیصحبت
.بودندگردیدهضبطشد،ذکر»اسراییل

برايهافلسطینیحقازهاآن. داردمسئولیتفلسطینیآوارگاندربرابراسراییلکهنمودندمیاعالمکانادارسمینمایندگان
»ینمارت«دولتدرکاناداخارجهاموروزیرگریوپتیپیراظهاراتاویوتل. نمودندمیحمایتهاشرطپیشبدونخوددولتایجاد

کهاشتداظهارگریوپتی. خواند»خصمانهواسراییلیضدآشکارا«شد،منعکس»سیتیزناتاوا«نشریهصفحاترويبرکهرا
ات،حیقابلمستقل،فلسطینیدولتباآرامشوصلحدرکهاستامنیودمکراتیکاسراییلکردنمشاهده«کاناداهدف

.»نمایدهمزیستیارضیتمامیتدارايودمکراتیک

بایدکارانمحافظه. داردایرانیضدواسراییلیحالتوچرخیدهدرجه180اندازهبههارپرستیونشناسیاصولحاضرحالدر
مهمکتهنیکزمینهایندرولی. کنندعملیبودند،دادهاسراییلیالبیبهگذشتهسالانتخاباتآستانهدرکهراهاییوعده
ندکمیتبدیلگیريموضعاینگروگانبهرادولتاینتنهانه»چراوچونبیشناسیاصول«کهاستاینآنوداردوجود
قتعلیدربارهکاناداخارجهاموروزیربردجاناظهارات. کندمیفراهمفراوانیامکاناتکشورریاسترفتارهدایتبرايبلکه

امنیتبرايخطرترینمهمعنوانبهراایراندولتکانادا. «داردعیبنظرهرازایراناسالمیجمهوريبادیپلماتیکروابط
،»نمایدحفظراایراندرخوددیپلماتیکحضورتواندنمیاینازبیشکاناداشرایطایندر. کندمیتلقیمعاصرجهاندر
هايدیپلماتامنیتبراينگرانیواسراییلباخصومتسوریه،بهآنکمکاسالمی،جمهوريايهستهبرنامهنظامیجنبه«

نیستهمسألاینلذا. دارندايسالهدهقدمتکانادارفتارهايانگیزهاینازبعضیونیستندجدينکاتکدامهیچ،»کانادایی
.استگرفتهرااتاواتصمیماساسکه

. باشدیمایرانیضدائتالفبنیانگذاراناویو،تلولندنواشنگتن،جدیدسیاسیعملشیوهاعمالآغازاقدام،اینواقعیعلت
راسانهایراناذهاندرفقطوفقطایرانالمللیبینانزوايکهدادنشانکنندهقانعطوربهتهراندرتعهدعدمجنبشهمایش

اگوارنبسیارهاآنبرايبلکهداردتفاوتایرانیضدائتالفاعضايبرداشتهايباتنهانهمعمولطبقواقعیتولی. داردوجود
عبارتبههکایرانیضدجهانیائتالفتشکیلدربارهبحثاز. شداتخاذعملشیوهتغییربرمبنیتصمیمعلتهمینبه. است
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باشورهاکبعضیدیپلماتیکروابطتعلیقصورتبهاينقطهاقداماتبهنبود،سیاسیانتزاعیپدیدهجزچیزيتر،مالیم
.کردندگذرایراناسالمیجمهوري

زرگیببلبشويازجزییموردیکتنهاکانادا،دولتاحساساتحملهعود«کهنموداشارهدقیقیبسیاربیانطیجمالحیدر
حیدر.: ك.ر(»استیافتهخاصیشدتتهراندرتعهدعدمجنبشاجالسازبعدوگرفتهفراراغربجهانتمامکهاست

ازدورقطعاًکهکاناداکشورنظر،ایناز). 8/9/2012رو،ایران»غرباحساساتحملهوتهراندرسراناجالس. «جمال
انندمبریتانیااتحادیهعضوهايدولتهمقوياحتمالبهآندنبالبهکهاستبرداشتهرااولگاماست،ارادهبیوهشیاري
اصول«نیزکشوراینرهبرانکهلهستانماننداروپادرناتوجدیداعضايهموکردخواهندراکارایننوزالندواسترالیا
.دهندمینشانخوداز»ناپذیريخللشناسی

دومنیمهدراستقرار. استپیچیدهبسیارکرد،دستیپیشجدیدعملشیوهایناجرايدرکاناداچراکهسئوالاینپاسخ
آنردهمایرانمجلسرئیسالریجانیعلیبودقرارکهشودبرگزارهاپارلمانسرانالمللیبینهمایشکانادادراکتبرماه

والریجانیهبهمایشالمللیبینبااليتریبونواگذاريایرانیضدائتالفبنیانگذارکشورهاي. نمایدسخنرانیویافتهحضور
دادنشانتهراندرتعهدعدمجنبشاجالس. دانستندخودهايبرنامهازخارجراایراناسالمیجمهوريتمامبهويتوسط

.نداردخوشیعاقبتهراسانایرانبرايالمللیبینهايهمایشدرایراننمایندگانهايسخنرانیکه
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شتاببارشدوگیرچشمدستاوردهاي: ایرانیعلم
یفستراتوفآنتون

مرحلهدراسالمیجمهوري. کنندمیجلبخودبهراعمومیتوجهپیشازبیشایراناسالمیجمهوريعلمیدستاوردهاي
داخلیتولیداتصاحبکشوراین. داردقراراولمقامدرهافناورينانوتوسعهواندازيراهنظرازاسالمیکشورمیاندرجاري
دانشمنداناخیرهايطرح. زندمیرافنیزمینهدرهاملتترینپیشرفتهاتحادیهدربدستیدووشدهموشکیوفضایی
استرساندهاثباتبهراادعااینگرفت،قرارعمومیافکاردسترسدرهاآنخبراخیرهايماهدرکهایرانی

رداسالمیجمهوريساختهايرباتهايپیروزيکهاستانگیزشگفتسازيرباتزمینهدرایرانیدانشمندانهايدستاورد
پژوهشیعلمیآزمایشگاهاعضايتیممثال،عنوانبه. دانستواقعیتاینتصویرتوانمیراالمللیبینتخصصیهايمسابقه

RoboCup)مفیدامداديهايرباتاتحادیهجامبرندهشد،تشکیلقزویناسالمیآزاددانشگاهتوسطکهمکاترونیک
Rescue Real Robot League Competitions)شدسیتیمکزیکودر.

نمایندگانهبهمسوممقامکهاستتوجهجالب. رسیدنداولمقامبهوافتادهجلوتایلندتیمازمسابقهاساسیبخشدرایرانیان
سوممقامصاحببود،شهرایناسالمیدانشگاهنمایندهکه(YRA)یزدرباتفناوریهاياتحادیهتیم. رسیداسالمیجمهوري

دردوممقامبهیزدنمایندگانورسیدنداولمقامبهقزوینیمحققاننیزدورراهازشوندههدایتمحصوالتردیفدر. شد
جاتنبراياستفادهقابلهايرباتبهترینکشفآنهدفکهمسابقهاین. گردیدمکزیکتیمنصیبسوممقامکهحالی
برگزارژاپن»هیوگوي«شهرستاندر1995سالژانویه17لرزهزمینبهواکنشدراست،مختلفاضطراريشرایطدرهاانسان

.بودرسیدهنفرهزار6ازبیشبهلرزهزمینآنتلفات. شودمی

الیستفوتبهايرباتتیم. بودندرسیدهپیروزيبهدیگرمهماندازههمینبهمسابقهیکدرآنازقبلمدتیایرانیهايربات
قزویناسالمیآزاددانشگاهساختهايماشینهمدفعهاینکهرسیدهلندبازجامدردوممقامبهایراناسالمیجمهوري

برپیروزيبهشد،برگزارهلند»ایدنهون«شهردرکهايمسابقهنهایینیمهمرحلهدرایرانیهايرباتتیم. آفریدندافتخار
همیدفبایدمراسم،اینتفریحیظاهروجودبا. خوردشکستمسابقهاینمیزبانانها،هلنديازولیرسیدمکزیکپوشانملی
اهمیتلفمختکشورهايمتخصصینبینرشتهایندرتجربیاتتبادلوسازيرباتهايفناوريتوسعهبرايهامسابقهاینکه

.داردفراوانی

نبعمهافناوريهمینبرکتبهایرانیپروفسورزادهکالنترکوروشجدیداً کهگفتتوانمیفناورينانوتوسعهخصوصدر
اینبهیکربنهاينانولولهدرشیمیاییواکنشیکشتابگیرياندازههنگامبهپروفسور. کردکشفراانرژينیرومندجدید

حالدرکهییونلیتیومهايباتريازتواندمیانرژيشدهکشفجدیداً منبعظرفیتکالنترزاده،گفتهبه. یافتدستاکتشاف
ابتالشاولینتوانمیراایرانیدانشمنداکتشافاین. باشدبیشتربرابر3-4شوند،میمحسوبترنیرومندهمهازحاضر

دانشگاهوشریفصنعتیدانشگاهالتحصیلفارغکالنترزادهخود. کردتلقینانوابعادباانرژيمنبعکشفجهتدرموفقیت
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رایانهوبرقیمهندسیمدرسهدرحاضرحالدروي. داردداللتایرانیآموزشینظامبااليسطحبرامراینکهاستتهران
.استکاربهمشغولکانادادرملبورندانشگاهاي

بتثحقآنبرايشریفصنعتیدانشگاهمحققانکهشدگرفتهکاربههمخورشیديهايباتريمطالعاتدرفناورينانو
ورنگباشدهحساسطرفهیکخورشیديهايسلول«عنوانتحتپژوهشاینشماره. نمودنددریافترااختراعآمریکایی

«ساختارعموديالگويداراي US20110220192برکردند،طراحیایرانیدانشمندانکهجدیديباتري. باشدمی
استلیتالکتروباهادينیمهتعاملومثبتعالمتباالکترونتوسطرنگدانهملکولجذبنتیجهدر. استاستوارنانوفناوري

هايششپوونانوذراتآزمایشگاهجاريمرحلهدر. آیدمیوجودبهباشد،گیاهاندرفتوسنتزفرایندبهشبیهکهايپدیدهکه
نیماورپروفسگفتهبه. استخورشیديهايباتريطراحیمشغولشریفصنعتیدانشگاهفیزیکدانشکدهبهوابستهنانو

رابردربکهمهمیبسیارهدفحاضرحالدرداشت،مستقیمشرکتیافتپایانموفقیتباکههاییپژوهشدرکهنیاتقوي
.استانبوهتولیداتدرجدیدفناورياینترویجاست،کردهعلمقدويهمکاران

موسساتازییکبهشتیشهیددانشگاهالتحصیلفارغکهفرامرزيویناخانمتوسطباالرساناییباپالستیکیالیافساخت
بحثابلقغیردستاوردهايازیکیکند،میکاراستراسبورگپاسترلوئیدانشگاهدراکنونواستایرانپیشرفتهآموزشی

وسبکلحاعیندرولیاستبرخوردارفلزاتبعضیبهشبیهرساناییازنانوالیافاین. آیدمیحساببهایرانیمتخصصین
خانم.بگشایدجدیديعصرمعاصرالکترونیکتوسعهدرتواندمیجدیدمادهخواصاین. استپالستیکمانندپذیرانعطاف

مقاله2010سالدراولباروي. یابدمیدستتوجهیقابلهايموفقیتبهمحورایندرکهاستسالچندفرامرزيوینا
.نمودمنتشرباالرساناییباپالستیکیالیافساختدربارهمهمی

اجرايبهایرانیانجدیداً. نمایدمیجلبخودبهراجهانیجامعهدقیقتوجههمیشهايهستهانرژيزمینهدرایرانهايطرح
تورراکفعالیتباکاراینکهنمودندمساعدتآمریکاتنسیدانشگاهدرایران،ازخارجدرايگرماهستهانرژيگستردهطرح

توسعهراايهستهسنتزمحلازانرژيدریافتفناوريبایدراکتوراینفعالیت. داردارتباطالمللیبینايگرماهستهتجربی
راکثدرکههستهشکاففناوريطریقازتاآورددستبهبیشتريانرژيتوانمیطریقاینازکهاستآنبرفرض. دهد

صصمتخ»پارنگمسعود. «استتوأمعظیمیخطراتبافعالًابتکاريروشاینولی. شودمیگرفتهکاربهمعاصرراکتورهاي
پارنگايآقالمللی،بینوایرانیگروهیهايرسانهگزارشبه. کندمیکارالمللیبینراکتوردردیگرمحققانمیاندرایرانی

.استکردهایفاعظیمیسهمطرحاینپیشرفتدر

مابراهی. نموداشارهاخیرزمانمهماختراعاتسلسلهبهبایداسالمی،جمهوريمحققاندیگرفنیدستاوردهايبهاشارهضمن
دهدیماجازهافراداینبهجدیدسامانه. استنمودهطراحینابیناکاربرانبرايراصوتیویژهخودپردازایرانیمحققزادهحنین
وبرورمشکالتباعاديخودپردازهايازاستفادهضمناغلبنابینایانمخترع،اینعقیدهبه. کنندتعیینراهااسکناسارزش

. شدخواهنداندازيراهصوتیاوامرباخودپردازکارکردهايهمه. کندمیحلرامسألهایناوپیشنهاديدستگاهکهشوندمی
.گردیدخواهندمطلعدهندمیودادهانجامکهعملیازکاربران

دوحیتوسطشدهاختراعدستگاهایندر. ساختندراجهانرادیويایستگاهکوچکترینایرانیمتخصصینجاريسالدر
. شوندمیمرتبطهمبافتونیکوسیلهبهملکولدوکند،میکار) سوئد(ارالنگنپالنکماکسعلمیمؤسسهدرکهدارصندوق
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باشدهپردازشکوانتاطالعاتانتقالطراحیادامهزمینهدررازیاديهايراهشد،انجامموفقیتباکهآزمایشاین
نظرنایازوشدهتبدیلفنیاموردرجدیدعصرسرآغازبهتواندمیپژوهشاینواقع،در. گشایدمیاشعهمنفردهايفرستنده

.استمقایسهقابلتلویزیونیارادیواختراعبا

،مهدوياندیشهمثال،عنوانبه. نمایندمیایفاراخودسهمکاربرديوپایهتحقیقاتدرهمایرانیدانشمندانجدیدنسل
أییدت»ناسا«تلسکوپازهادادهوسیلهبهشناسیستارهزمینهدرويمطالعاتکهیافتشهرتخاطراینبهایرانیمحقق
تأکیدزمانآندرمهدويدکتر. نمودکشفبود،نشدهدیدهآنازقبلکهراتاریکمادهانبوهقبلسالپنجوي. گردید

فاصلهدرمجموعهاین(شکندمیوکردهمنعکسرا520آبلکهکشانیخوشهنورکهاستعظیمیبینذرهاینکهنمودمی
هماچند. نمودنامگذاري»جاذبهلنز«راآنوکردهوصفراپدیدهایناو). استشدهواقعزمینکرهازنوريسالمیلیارد2,4

.رسیداثباتبهناساهايتلسکوپجدیدترینوسیلهبهمهدوياکتشافکهنگذشتموقعآناز

رد. نبودپذیرامکانزمینهایندردولتشدههماهنگوسنجیدهسیاستبدونایرانیعلمدستاوردهاياینتردید،بدون
تولید%4برابرتوسعهواکتشافاتبخشهايهزینه2029سالتاآنمطابقکهشدتأییدعلمتوسعهدولتیبرنامه2009سال

برايانرژيهايحاملهايقیمترشدازایران. باشدمیملیناخالصتولید%1برابراآلنکهحالیدرشدخواهدملیناخالص
.بردمیباالهاقیمتجهشهرپیدررابودجهمالیاختصاصاتدرعلمسهموکردهاستفادهخودعلممالیتأمین

ارتقايضرورتبردفعاتبهوي. نموداشارهایرانرهبرايخامنهعلیاهللاآیتشخصگیريموضعبهبایدزمینهایندر
اسالمیروحانیوناولینازیکیاو. استنمودهتأکیدآموزشوهاپژوهشدرگذاريسرمایهودانشمنداناجتماعیموقعیت

شورکبلندپایهمسئولینبااخیرجلسهدرايخامنهآقاي. دادرابنیاديهايسلولجراحیودرمانیسازيشبیهاجازهکهبود
یشافزاونفتصادراتبهوابستهاقتصادکردنمتنوعامکانبایدکهکردمطرحراعلمیهايطرحاولویتتأمینجدیدهدف
.بدهدراایرانیصادراتدرعلمیمحصوالتسهم

زاحتیایراندرعلمتوسعهسرعتکهاستآنازحاکیجهانیعلمیمجالتدرمقاالتتعدادیعنیشاخصترینطرفبی
جمعاًایراناسالمیجمهوريدانشمندان2001سالدر،Scopusعلمینشریاتهايدادهپایگاهطبق. استباالترچین

2010سالدرولی) بودندنمودهمنتشرمقاله31206روزدانشمندان(بودندکردهمنتشرالمللیبینمجالتدرمقاله2020
.استقدردانیشایانکهاستچشمگیريواقعاً تحول. رسید) شدمنتشرهاروستوسط36053(مقاله27510بهرقماین

میعلهايزمینهازبسیاريپیشگامانمیاندرنباشند،اولمقامدراگرحتیایرانیمحققانکهشودمیمعلومفوقارقاماز
درنهاتکهایراناسالمیجمهوريعلمدستاوردهايپرتودر. نمایندمیتوجهکاربرديوپایهعلومبهبرابرطوربهودارندقرار
یندهآسالسهتاایرانآنگفتهبهکهکردموافقتلندنپادشاهیانجمنگیرينتیجهباتوانمیشد،مشاهدهاخیرهايماه
.یابددستجهانسراسردربلکهاسالمجهاندرتنهانهفنیوعلمیرهبريمواضعبهتواندمی
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اقیانوسیهوآسیااجالسدرتعهدعدمجنبشتهراناجالسهاياندیشه
یافتندتوسعهوالدیواستوك

ساوینلئونید

بهاستممکنشد،برگزارتهراندرکهتعهدعدمجنبشاجالسشانزهدمین
نظامبرقراريسويبههاملتوهاقدرتازبسیاريمسیردرجدیديمرحله

تاسمهمبسیار. گرددتبدیلسریعتحولوتغییرحالدردنیايدرقطبیچند
جهانبزرگسازماندومینکهالمللیبینمعتبرسازماناینسراناجالسکه
واقعیمقاومتمراکزازیکیدراست،متحدمللسازمانعمومیمجمعازبعد

انانمهمسفرهاي. باشدمیاورآسیاآیندهسیاسیهايقطبازیکینقشمدعیخودشکهشدبرگزارآمریکاجهانیسلطهبا
رفطازسمبولیکیحرکتواقعدرکند،میتشدیدايدوستانهغیرجوآنپیرامونمتحدهایاالتکهکشوريبهعالیمقام

یترع–اربابروابطفشارازخواهندمیکشورهااین. آیندمیحساببهواشنگتنمتحدانمیاندرکهباشدمیهمکشورهایی
.باشداستوارعادالنهوسنجیدهبرخوردبرکهآورندوجودبهرامتقابلمناسباتجدیدنظاموشدهرها

چینتوسطآنهاياندیشهکهبود20قرنقطبیچندنظامبردرآمديپیشتعهدعدمجنبشهماناکهاستگویابسیار
ازدیگرکشورهايوونزوئالروسیه،سپسوشدقطبیپنججهانو« duojihua»نظریهظهورباعثوشدهاقتباس
.نمودندپیرويآنهاياندیشه

1955سالدرآنازقبل. شدتشکیل1961سالسپتامبرماهدرباندونگکنفرانسدرجهانکشور25توسطجنبشاین
شدهبرگزارنهروجواهرلعلوعبدالناصرجمالتیتو،بروزیوسفبین1956سالجانبهسههايرایزنینیزوباندونگکنفرانس

وسآنزآتو،سهبغداد،پیمانورشو،پیمانناتو،–زمانآندر(نظامیهايپیماندرشرکتعدمجنبش،اینکلیدياصل. بود
. تاسمبرمکنونتاشعاراینکهبوددیدهستمومظلومهايملتحقوقراهدراستعماروامپریالیسمبامبارزه،)هاآنامثالو

قتصادياوسیاسیامتیازاتوبزنندمانورمتحدهایاالتوشوروياتحادبینشدندمیموفقکشورهااینرهبرانگذشتهدراگر
قطبیدچنجهانینظامبرقراريالمللیبینراهبردنیرومندگاهتکیهبهتواندمیساختارایناکنونکنند،دریافتمعینی
.استگردیدهذکرمختلفهايپژوهشدروچینوروسیهمشتركبیانیهدرامرهمینکهشودتبدیل

شرکتجهانیوايمنطقهسیاستطراحیدرتوانستنمیزیاديمدتطیعراق،بامناقشهبهشدنکشاندهعلتبهایران
عمداًود،شتبدیلمیانهونزدیکخاوردرنفوذمهممرکزبهتواندمیایرانکهواقعیتایندركبامتحدهایاالت. بکندفعالی

بعثیولتدبعديفروپاشیوتضعیفوجنگپایان. نمودمیپشتیبانیخود،شرکايسعودي،عربستانوحسینصدامرژیماز
.بودسیاسیجایگزینهايراهجستجويزمینهدرجهانیروزدستوربهایرانپیوستنمهمموجباتازیکیعراق
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بررسیبهکهکردمطرحرا»هاتمدنگفتگوي«نظریهپیشسال10ازبیشایران،سابقجمهوررئیسومحققخاتمی،محمد
2001سالمظهرعنوانبهمللسازمانآراياتفاقبهوکردهدعوتغرببهوابستهجهانیلیبرالنظاممبانیدربازنگريو

قمنطتداومعنوانبهکهکردشروعراتروریسمباجهانیجنگسالهماندرمتحدهایاالتولیاستعجیب. بودشدهقبول
.بودشدهاعالمآنازقبلسال10حدودکهشودمیتعبیرجهانیجدیدنظم

تعهدعدمجنبشاجالسروزدستوردرقطبیچندنظام

ضرورتبهجملهازوي. کردتوجهقطبیچندنظاممسألهبهایرانروحانیمعظمرهبرايخامنهاهللاآیتنیزاجالسایندر
اینهککندمیتحمیلدیگرانبهراخودهايبرنامهیکجانبهصورتبهغربکهنمودتأکیدوکردهاشارهمللسازمانبازسازي

ایلمسوشدهانحصاريگروهیهايرسانهسازندهغیرفعالیتهمچنینايخامنهاهللاآیت. زندمیلطمهدمکراسیاصولبهامر
همهازقبلکهکردمطرحرا»ايهستههايسالحبدونمیانهخاور«نظریهونمودهذکرراجمعیدستهکشتارهايسالح

»جهانیامورمدیریتسیاسیکارآیی«سطحارتقايضرورت. استمطروديکشورزمینهایندرکهداردنظردررااسراییل
.گردیدذکرهم

ررهب. داردارتباطسوریهبحرانوفلسطینملتباکهبودايمنطقهجديمسایلدربرگیرندههمچنیناجالسروزدستور
یدتأکسوریهعلیهغربتوطئهگستردهافشايضرورتبراجالسحاشیهدرسوریهوزیرنخستبامالقاتدرایرانروحانی

یبدادنپایاندرخواستزمینهدرتعهدعدمجنبشعضوکشورهاينمایندگانهمدلیاجالس،دیگرمهمتصمیمیک. نمود
الیتفعمعموالًاینکهوجودبا. استتروریسماست،مبرماندازههمینبهکهدیگريموضوع. باشدمیکوبامحاصرهبهدرنگ
وصفالحاصطاینبایابنددستخودسیاسیاهدافبهیافتهسازمانزورگوییوسیلهبهکنندمیسعیکهرادیکالیهايگروه
رکوبسودولتینظارتاجرايوسیلهعنوانبهترورتاریخطولدر. شوندنمیروگردانتروریسمازنیزکشورهابعضیشود،می

همتحدایاالتدرروشنگريوگراییعقلهاياندیشهباهمراهتروریسم. بودآمدهوجودبهانقالبیفرانسهدرخودشهروندان
اننخبگتوسطخداسويازآمریکابرگزیدگیو»جهاننجاترسالت«اندیشهباهمراهوکردهپیدامهیاايزمینهخودبراي

بهتیابیدسبهموفقواشنگتنکهشودمیدیدهجاییهرمتحدهایاالتدولتیتروریسمسیاستنتایج. گردیدنهادینهمحلی
یتحمابامخالفانهايگروهاسالمیانقالبپیروزيازبعدایراندر. باشدشدهخوداوامرمجریانکردنپیدایانظامیبرتري

قخلمجاهدین«،»جنداهللا«چونهاییتروریستوطلبانجداییجاريشرایطدروکردندمیبازيرانقشاین»سیا«سازمان
تواندمیتروریسمکهدهندمینشانسوریهدرحوادث. کنندمیبازيرانقشهمین»ایرانمقاومتملیشوراي«و»ایران
.شودتعبیر»دمکراتیک«غربسويازمزورانهصورتبهوزدهضربهدولتینظامبهعمیقچقدر

مامپریالیسازانتقادوواالعدالتواخالقدربارهسیاسیهايسخنرانیبهتعهدعدمجنبشسراننشستکهاستبدیهی
بدینکهیودجهانهايقارههمهازدولتهابلندپایهمسئوالنورهبرانمالقاتبراينیرومنديمجمعاین. نشدختمجدید
اتیکدیپلممناسباتدرهاتنشکاهشومشتركهايطرحدورنمايبررسیتوافقات،بهرسیدنبرايمناسبیفرصتوسیله
.گردیدفراهم
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گفتند؟چهمخالفان

تهنرفبینازاستعماروامپریالیسممسایلزیرابودندتعهدعدمجنبشتمامهمواجالسهممخالفآناقمارومتحدهایاالت
همگیگرایی،جانبهچندسیاستومتحدهایاالتجهانیرهبريشدن،جهانی. اندنمودهکسبجدیديعنوانوقالبفقطو

جهانی،تجارتسازمانجهانی،بانکتوسطکههستندمتحدهایاالتهمیشگیخارجیسیاستجدیدهايبرچسبفقط
ند،برخورداردولتیحاکمیتحقازرسماًکهآمریکامطیعشرکاينیزوفراملیتیساختارهايسایروفراملیتیهايشرکت
برگزاريهبمنفیچشمبادارند،ارتباطسفیدکاخبرحاکممحافلباکهگروهیهايرسانهبعضیعلتهمینبه. شودمیدنبال

.نگریستنداجالساین

رانتهاجالسخودازغیرچیزهمهدربارههستند،اسراییلومتحدهایاالتبلندگویانکهغربگروهیهايرسانههمهتقریباً
تعدادبرابردوافزایشایرانی،مخالفانرهبرموسويحسینمیربیماريبهمربوطمسایلمطبوعات. کردنددرجمطالب

لوکاستهنفیازاوکهنمودندخاطرنشانودادهبازتابرامتحدمللسازمانکلدبیرسفروایراناتمیصنایعهايسانتریفیوژ
تدولکهبودآمدهفقطآندرکهتعهدعدمجنبشاجالسدربارهکوتاهیگزارش. کردشدیديانتقادایرانیمقاماتتوسط
.بودعینیبرخوردازدورکند،میفیلتروکنترلراهمایشاینبهمربوطاطالعاتهمهایران

رویدادایناهمیتوداشتهمنفیحالتاطالعاتاینشد،میظاهرمطبوعاتدرتهراناجالسدربارهاطالعاتکههموقتی
«المللبینمناسباتشوراي«مثال،براي. گرفتمیکمدستراالمللیبینزندگیبراي CFRالمللیبیننفوذباشبکهکه

اینرئیسهاسریچارد. ورزیدمبادرتاجالسدربارهانتقاديمطالبانتشاربهآمریکاست،درمقرباشدنجهانیطرفداران
هککردنگرانیاظهارودادهقرارتفسیرموردراایرانمسألهقبالدرآمریکاواسراییلگیريموضعايمصاحبهطیسازمان
همچنینوي. نمایدتالشمصرداخلییکپارچگیبرايهمزمانوکردههماهنگایرانباراخودسیاستمصراستممکن
دارانسیاستمازبسیاريهمانندهاسریچاردالبته. کردندسفرتهرانبههندوزیرنخستومونکیبانکهکردتأسفاظهار
واضحیعلتبرخورداین. یافتپایان1989سالدربرلیندیوارفروپاشیباتعهدعدمجنبشتاریخکهاستمعتقددیگرغربی
هیچبهکهشدغربکشورهايومتحدهایاالتجدينگرانیوترسباعثتهراندرتعهدعدمجنبشاجالسکهچرادارد

.نیستندعالقمندشود،فعلیقطبیتکجهانپایانآغازبتواندکهسیاسیجدیدنیرويظهوربهعنوان

المللیبینهايشبکهدربالفاصلهکهایرانايهستهبرنامهدربارهاتمیانرژيالمللیبینآژانس»موقعبه«بسیارگزارشصدور
دربرگیرندهآنتفسیرهايوگزارشاین. استدیگريگویايموضوعگرفت،قرارتفسیرموردغربگروهیهايرسانه

هککردندخاطرنشانمفسران. بودآنامثالوزیرزمینیتأسیساتایران،امکاناتافزایشجدي،مشکالتچوناصطالحاتی
. مودنتهیهآمریکاجمهوريریاستانتخاباتازقبلاتمیانرژيالمللیبینآژانسکهاستایرانمورددرگزارشآخریناین
.ندنمایفراهمآیندهسیاسیهايسوءاستفادهبرايمجالیتاکردندتأکیدخطرنوعیکبروسیلهبدینقوياحتمالبه

ازییککهشدخواهدبرگزارونزوئالدرقبیلاینازبعديمراسمکهاستذکرشایانبرگردیم،تهراناجالسموضوعبهاگر
همبارزاینکهوجودبا. استالتینآمریکايدرقطبیچندنظامبرقراريطرفداروجدیدلیبرالیسمبامقاومتپرچمداران

استکنمملذاوشودانتخاباتبرندهتواندمیفعالًچاوزهوگوشود،میبرگزارتحریکاتوتنشجودرکشورایندرانتخاباتی
.گرددتبدیلجنبشتاریخدرجدیدمهممرحلهبهبعدياجالس
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عدمجنبشهمایشدرکههاییاندیشهازبسیاريواستوكوالديدراقیانوسیهوآسیاسراناخیراجالسدرکهاستگفتنی
خود21قرنراهبردارتباطکهمتحدهایاالتجوییسلطهبهواستوكوالديمجمع. یافتندتوسعهشدند،مطرحتهراندرتعهد

رگزارباجالسدرتهراناجالسهاياندیشهکهگفتتوانمی. نمودواردحساسیضربهکرد،اعالماقیانوسیهوآسیامنطقهبارا
مرکزيچندیننظامایجادبرايایرانمانندکهبودندکشورهاییآنکنندگانشرکتمیاندرکهشدندمنعکسروسیهدرشده

.نمایندمیتالشعدالتبرمبتنیبینیجهانوسیعگسترشوهاسنتحفظها،ملتوهافرهنگگفتگويجهانی،

دولتاهدانشگشناسیجامعهدانشکدهکارانهمحافظهمطالعاتمرکزکارشناس،»ژئوپلیتیک«مجلهسردبیرساوین،لئونید
.مسکو
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آیدمیگازنامطبوعبويآنازکهايمناقشه
پوستوویتوایلنا

درغربگروهیهايرسانهوسیاستمدارانکهسیاسیغباروگردغلیظابرهاي
خاوروقفهبیمناقشهپیرایهبیحقیقتاندموظفدارند،مینگهجهانآسمان
.کنندپنهانرامیانه

درکهنیستواقعیتاینتوضیحبهنیازياینازبیشجاريشرایطدر
ترینمحکمازیکیایرانوسوریهبینپیوندمنطقه،اینسیاسیمعادالت

خارجهاموروزارترسمیسخنگوينولندویکتوریاعلتهمینبه. پیوندهاست
اشنگتنودیگر،عبارتبه. »کندایفارایاورنقشبتواندکهنیستکشوريایرانکهمعتقدیمما: «داشتاظهارجدیداًآمریکا

مذاکراتمیزیکدورمیانهخاوردردمشقمخالفانهمومتحدانهمکهخواهندمیسوریههمسایگانولی. خواهدنمیرااین
.نمایندحلسوریهملتبلکهآمریکاخارجهاموروزارتنهنفعبهراکشوراینمسألهوبنشینند

وترکیهسعودي،عربستانمصر،خارجهوزیرانمعاونینشرکتباتماسايمنطقهگروهجلسهاولینقاهرهدرپیشروزدو
مصرجمهوررئیسمرسیمحمداوتماهاوایلکهشدتشکیلسوریهبحرانکردنبرطرفهايراهجستجويمنظوربهایران

.بودشدهگروهاینتشکیلمبتکراسالمیهايهمکاريسازمانسراناجالسجریاندر

سیاست«تحلیلیسایتعقیدهبهدارند؟نظريچهموردایندرشدند،دعوتمذاکراتمیزاینبهباراولینبرايکهایرانیانی
زمالکهخاطراینبهاقلحد. آورددستبهراواقعینتایججانبهچهارقالبایندرمذاکراتطریقازبتوانمشکل،»ایرانی
وابستههاآنهبزیرابرسندتوافقبههمباشدندکشاندهسوریهمناقشهبهکهکشورهاییبلکههامصريباهاسوريتنهانهاست
آیاخیر؟یاکردخواهنددریافتاسلحهوپولصورتبهکمکنامد،می»مخالفان«راآنهاغربکهسورياشرارکهاست

تماسگروهجلسهعلتهمینبهداد؟خواهندادامهسوریهمردمخونریختنبهیاکردهتركراکشوراینخارجیمزدوران
رنشانخاطرسانیاطالعپایگاهاین. نیستعالقهذيهايطرفهمهواحدمواضعطراحیومشتركنتیجهبهدستیابیبرناظر
رکتشهاآندرروسیهیاایرانگاهیکهاستشدهبرگزارقاهرهمالقاتبهشبیههايمالقاتزیادتعدادکنونتاکهنمایدمی

.تندیافپایاننتیجهبیهاآنهمهعلتهمینبه. شدندنمیدعوتجهانومنطقهدیگرنفوذباهايدولتگاهیوکردندنمی

ظامینوسیلهبهسوریهمناقشهفصلوحلطرفداراندربرگیرندهکه»عربیجبهه«کهاستتوجهشایانواقعیتاینولی
گرددمیمعلوماینجااز. نمودنددعوتمذاکراتمیزپشتبههمراایراندفعهاینشد،ملحقهاآنبهکهترکیهنیزوهستند،

اینکهلکهبکندبازيمهمینقشبحرانازسوریهکشیدنبیروندرتواندمیتنهانهایرانکهفهمیدندآنکاراوقاهرهریاض،که
.نداردامکانایرانمشارکتبدونسوریهدرصلحبرقراري
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اینکهیمبگومایلماولازشود،حلمنطقهاینکشورهايتالشباتواندمیسوریهمسألهکهباشدداشتهبرداشتیخوانندهاگر
مسألههمیتااینعلتتشریحبراي. استبرخوردارجهانیحتیوالمللیبینترگستردهابعادازبلکهنیستايمنطقهمسأله
کهنمکاستنادمیانهونزدیکخاورمسایلمتخصصوتهرانسیاسیعلومکارشناسزادهخانیحسناظهاراتبهمایلمسوریه
هسوریدرترکیهکههستنداولجبههرئیسترکیهوقطرسعودي،عربستانآمریکا،. داردجبههدوسوریهبحران: «گفت

عربستانوقطر. کندمیصادراسلحهکنندگانقیامبرايکهاستترکیههمانااطالعات،بعضیطبق. استناتومنافعنماینده
کنوناتمناقشهآغازازنیموسالیکبهقریبمدتطیاسدمخالفان. کنندمیپشتیبانیمخالفانازمالیلحاظبهسعودي

اردوگاهنیرومند،اردوگاهاینبرابردر. اندکردهدریافتدالرمیلیارد36حدودخودنظامینیازهايتأمینبرايکشورهاایناز
نایراوچینروسیه،. هستنداصالحاتوسیاسیراهازسوریهمسألهفصلوحلطرفدارآننمایندگانکهداردقراردیگري

راسوريضدهايقطعنامهدارند،وتوحقمتحدمللسازمانامنیتشورايدرکهاولکشوردو. انددادهتشکیلراجبههاین
.«اندنمودهممانعتدوملیبیبهکشوراینشدنتبدیلوسوریهداخلیاموردرخارجیمداخلهازوسیلهبدینوکردهوتو

بامیاتانرژيالمللیبینآژانس: داردجریانایرانبهحملهباهمزمانسوریهبهپردهبیحمله. موافقممطلباینکلمههربا
خبریرانیاضدهايتحریمتشدیدازاروپااتحادیهکند،میتأکیدپارچیننظامیپایگاهبهدسترسیتأمینبرتمامقاطعیت

ايکشورهکهکرداعالمعربیمتحدهاماراتاست؛نمودهقطعراایرانبادیپلماتیکروابطنمایشیصورتبهکانادادهد،می
.دهندتشکیلواحديجبههتهرانعلیهحاضرندفارسخلیجحاشیه

مشغولکه(http://landdestroyerرسانیاطالعپایگاهدرTony Cartalucci)کارتالوچیتونینوشتهبه
وهپرداختسوریهمرزهايدرهاتروریستتسلیحاتیومالیتأمینبهکهکرداعالمفرانسه«است،میانهخاورمسایلپژوهش

اقع،ودر. بوددادهانجاملیبیدرگذشتهسالفرانسهکهاستکاريهماناینکهکردخواهدعرضهسنگینهايسالحهاآنبه
»مرگهايدسته«همینحاالوبودندکردهکمکلیبیحکومتسرنگونیبهدیگرکشورهايوبریتانیاآمریکا،هايتروریست

.«کنندمیمعرفی»آزاديصادقمدافعان«عنوانبهراهاآنغربیچاالكمطبوعاتکهحالیدراندکردهتجاوزسوریهبه

نخستنتانیاهوبنیامینکهحالیدرگذارممیبحثاینچارچوبازخارجراایرانناپذیرسازشدشمناسراییل،عمداًمن
ورتصاینغیردرونمایدمیتأکیدایرانبرايايهستههايطرحازامتناعدقیقمواعدومشخصشرایططرحبراسراییلوزیر

انحصارایراندستدرايهستههايسالحکهچرااستدركقابلامراین. کندنمیمنتفیرامسألهنظامیحلراهامکان
مفادو1967سالمرزهايبهرااسراییلدولتاتوماتیکطوربهامراینکهکردخواهدویرانرااسراییلايمنطقهايهسته

.استروشناسراییلوضعلذا. گرداندخواهدبازسالهماننوامبر22مورخمتحدمللسازمانامنیتشوراي242قطعنامه

مقاماتانتظاراتهمهآمریکاخارجهاموروزیرکلینتونهیالريپیشروزدو. دهندمیخرجبهبیشتريحیلههاآمریکایی
کهشتدااظهار»بلومبرگ«شبکهبامصاحبهدروي. کردآببرنقشهراتهرانبراي»قرمزخطوط«تعیینبرمبنیاسراییل

راسریعواکنشهااسراییلی: «نمایدتعیین»قرمزخطوط«نداردقصدولیکندمیرصدراتهرانهايگاماوباماباراكدولت
هبداوطلبانهراتهرانتاکردتمرکزهاتحریماعمالدربایدکهمعتقدیمماولیکنندمیاحساسهدفراخودزیراخواهندمی

راه«انعنوبهرامذاکراتآمریکاکهشدباعثچینوروسیهمحکمگیريموضعکهاستبدیهی. »بیاوریممذاکراتمیزپشت
اقشهمندربارهاکنونماصورتاینغیردر. نمایدتلقیایرانتوسطايهستههايسالحطراحیمسألهحل»بهترقطعاًکارهاي

.کردیممیصحبتایراندربلکهسوریهدرنه
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مسأله،اینحلراهتنها. شودحلزوروسیلهبهتواندنمیسوریهبحرانکهاستکردهاعالمدفعاتبهروسیهمانندایران
مین-16درایران. استتروریستیاعمالازپیشگیريومخالفنیروهايکردنمسلحازامتناعخارجی،مداخلهازخودداري

بحرانفصلوحلجهتدرراخودپیشنهادشد،برگزارتهراندرجدیداًکهتعهدعدمجنبشعضوکشورهايسراناجالس
قراريبربرايمربوطههايمکانیزموشدهبرقراربسآتشرژیمسوریهدرشودمیپیشنهادآنموجببهکهکردمطرحسوریه
.شودطراحیدرگیرطرفینبینگفتگو

لیالملبینجامعهبهخطابوي. شکستراایرانیابتکاراتدربارهغربهمیشگیسکوتمهرمللسازمانکلدبیرناگهان
فرسازبازگشتازپسمونکیبان. استخطرناكوبارفاجعهلغایتامريسوریه،مناقشهدرنظامیگريادامهکهنموداعالم

براياسلحهتحویلوکردهاستفادهزورگوییبهدادنپایانبرايخودنفوذازکرددعوتايمنطقههايقدرتازایرانبه
خصوصبهوخارجیبازیگرانهمهبهخطاب: «داشتاظهارحقبروي. نمایندمتوقفراکنندگانقیاموسوریهمقامات

. آورندعملبهگرایشاینبهدادنپایانبرايراخودهايتالشنهایتکنممیدعوتهاآنازوگویممیمنطقهکشورهاي
قابلغیرعواقبوقوعخطردرجهافزایشوهارنجادامهموجباتفقطکنند،میصادراسلحهطرفینازیکیبرايکهآنهایی

وقوعمحلازکههشیاريشخصهرکهمعناستبداناینو. »نمایندمیفراهمرامناقشهتوسعهوتشدیدموازاتبهپیشبینی
مالیتجاوزاگرکهرسدمینتیجههمینبهناگزیر،»کیستبهکی«سوریهدرباشددیدهخودچشمباوکردهبازدیدحوادث

.بودندکردهفراموشراسوریهسیاسیمناقشهکنونتاهمهنبود،خارجیتسلیحاتیو

دهد،یمتشکیلراخونینطوالنیمناقشهایندرونیعلتچیزيچهکهکردیممطرحمقالهاینابتدايدرماکهسئوالیولی
کهنماییکجهايآینهازبایدمنظوراینبه. بدهیمراآنپاسخکهاسترسیدهآنزمان. داردبیشترياهمیتمابراي

دیدگانربرابردبالفاصلهحقیقتتابکشیمدستبرند،میکاربهسوریهاوضاعبررسیبرايغربنگارانروزنامهوسیاستمداران
.گرددظاهرما

نبزرگتریاینکهواستجهانگازبزرگدارندهدومینایرانکهدارداطالعهمبندهتذکربدونمحترمخوانندهکنممیفکر
بسترزیرگازيمیداناین. داردتعلقایرانبهمکعبمترتریلیون14باجنوبیپارسیعنیجهانشدهاکتشافگازيمیدان
سراسربهرامیداناینشدهمایعگازقطر. باشدمیNord Domeآننامآنجاکهاستیافتهگسترشقطرتافارسخلیج
بیشترروسیهمنابعازایرانوقطرجمعیگازيذخایر. گیردمیهمایرانخاكازشرمانهبیراخودگازوفروشدمیجهان
.آوردخواهددستبهراسهمبزرگترینگازجهانیتجارتدرآورد،درخودنظارتتحترامنطقهاینکهکسیلذاو. است

تانعربسمانندآناقمارومتحدهایاالت: استروشنپاسخکند؟کنترلرامنطقهاینخواهدمیکسیچهکهاستاینسئوال
رانسهفچرا. کنندمیسیاسیومالیگذاريسرمایهسوریهداخلیمناقشهتحریکدرکههستندهاآن. ترکیهوقطرسعودي،
توسعهنهزمیدرجنوبیپارسسومفازکنسرسیوم. نیستسئوالحتیاینکند؟مداخلهاسدبشارتعقیبدرگرفتتصمیم

فرانسويتوتالمالزیایی،پتروناسایران،NIOCشرکتازکنسرسیوماین. کندمیایفارااساسینقشایرانیگازيمیداناین
رقیبانازارخودتوتالشرکتتواندمیاسلحهوسیلهبهدولتسرنگونیصورتدرفرانسه. استشدهتشکیلروسیگازپرومو

.کندرها
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.Pars Oil and Gas Coایرانیشرکت: کنیمذکررقمچندهمهازقبلدارد؟ربطیچهمسألهاینبهسوریهولی
(POGC)پولاین. کندعرضهبورسدررادالرمیلیارد4ازبیشمعادلقرضهاوراقآیندهسالمارسماهتااستصدددر

ایرانعلیهاروپااتحادیهجاريسالجوالي1ازآري،. یافتخواهداختصاصجنوبیپارسمایعگازمیدانتوسعهادامهبه
دبایکهسازدمیراگازانتقالبزرگلولهخطودادهافزایشراگازتولیدایرانوجود،اینبا. استنمودهاعمالهاییتحریم
نایرااگر. دهدتشکیلرایونان–سوریه–عراق–ایرانوهند–پاکستان–ایرانطراحیحالدرلولهخطوطاساسیبخش

مکعبمترمیلیون777بهکشوراینتولیدجاريسالدرکرد،میتولیدروزدرگازمکعبمترمیلیون644گذشتهسالدر
معاونقالبانیاحمدتوسطمطلباینکهشودروزدرمکعبمترمیلیارد1,47معادل2015سالدراستقرارورسدمی

.شداعالمایراننفتملیشرکتعاملمدیروایراننفتوزیر

اروپابهگازصدوربرايگازانتقالفراملیتیلولهخطمقطعششمینساختکهداداطالعایرناخبرگزاريجاريسالتابستان
روزدرمکعبمترمیلیون100تاایرانیگازانتقالهايظرفیتلولهخطایناندازيراهازبعد. استشدهانجام%48میزانبه

رابقیهوکندصادرترکیهبهمکعبمترمیلیون60-70جنوبیپارسگازيمیدانازاستحاضرتهران. یافتخواهدافزایش
تواندمیکسیچهواستابروچشمشبااليکهبگویدمهمکنندهصادراینبهکندمیجرأتکسیچهصورتایندر. اروپابه
بگیرد؟ایرادآننظامیهايپایگاهاز

رهدربادمشقدرخودجلسهدرعراقوایرانسوریه،نفتوانرژيوزیرانقبلماهشش. مقالهایناساسیموضوعبهبرگردیم
Islamic Gasیونان–سوریه–عراق–ایرانلولهخطوسیلهبهسوریهسرزمینطریقازعراقوایرانازگازونفتصدور

Pipelines (IGP)ضربههدفعلتهمینبهسوریه. رسیدندتوافقبهروزدرمکعبمترمیلیون110عظیمظرفیتبا
.شداول

درلولهخطساختآنوداردبازاربهخودصادراتکردنمطمئنراهیکتنهاشود،میکنترلآمریکاتوسطکهقطرحتی
صادرازگخودهاينفتکشترددازممانعتوایرانتوسطهرمزتنگهآنیشدنبستهازنگرانیبدونبتواندتااستخشکی

پاهسجاريشرایطدرکهکندمیتأمینراسوريغیررسمینیروهاياساسهمینبرقطر. گذردمیسوریهازمسیراین. کند
.جنگدمیهادستهاینباسوریهدولتینیروهايازپشتیبانیباایراناسالمیانقالبپاسداران

ازگانتقالعربیسراسريلولهخططرحدرواستنزدیکترسوریهملتبهکسیچهمنافعایمفهمیدهغربخالفبرما
AGPکتشرتوسطکنونتالولهخطاینازبخشی. گذردمیلبنانبهسوریهازوشدهشروعمصرازکهکنیممیشرکت
ازراعربیپانلولهخطسوريبخشاولفازشرکتاین2009سالنوامبردر. استشدهساخته»گازترانسستروي«روسیه

رویاروییوتروریستیحمالتمعروفمحلبهشهرهمینچراشودمیمعلومحاالو. کرداندازيراهحمصشهرتااردنمرز
.شدعربیلولهخطدومفازساختازمانعکرد،تحریکسوریهدرغربکهجنگیشد؟تبدیلامانبی

بدیلتمیانهخاورگازاساسیکنندهتوزیعبهتاکندجلبخودمرزهايبهرالولهخطاینخواهدمیاست،ناتوعضوکهترکیه
رهاست،اماندهباقیکشوراینبرايکهکاريتنها. شودتمدیدآنخاكتابایدلولهخطکهنمایدمیتأکیدکشوراین. شود

.برسدتوافقبههاآمریکاییبابلکهدولتاینبانهبتواندتااستسوریهمشروعدولتازشدن
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آنوسعهتکهشداکتشاف»لویافان«نامبهعظیمگازيمیدانیکقبرسواسراییلسوریه،سواحلنزدیکیدرگذشتهسال
نصرعمهمترینبهتنهانهسوریهساحلشرایطایندر. کردخواهدتبدیلگازبزرگکنندگانصادربهراسوریهواسراییل

مطالعهازبعدمگر. گرددمیتبدیلاروپااتحادیهبرايخامموادبالقوهمنبعبهبلکهاروپابهمیانهخاورکشورهايازگازيمسیر
دهد؟میبوییچهسوریهمناقشهداردسئوالهنوزکسیمراتباین
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لوکزامبورگمجمعهویتتغییر

وتحلیلگرکارشناس،چونافراديمعاصرروسیهزندگیدرکهاستواضحپر
هاآن. اندشدهتبدیلکلیديهايشخصیتبهتقریباً سیاسی،علومکارشناس

مدتطی. هستندناظروحاضرتلویزیونواینترنتها،روزنامهازاعمجاهمه
توضیحمابرايکهاندشدهتشکیلافرادازگروهیمادیدگاندربرابرکوتاهی

بههاقیمتجدیدرشدورایگانآموزشوبهداشتبردنبینازکهدهندمی
...استمفیدبسیارروسیهبرايایراندرجنگحتیکهحالیدرماستنفع

»گاو«اینتازه. اندگردیدهمبدلسیاستمدارانبراي»مقدسگاو«نوعیکبهکهمدتهاست»علمیکارشناسان«اصطالحبه
گرفتهارکبهسیاسیتصمیماتکردنمستدلبرايکنند،میتولید»کارشناسان«کهمحصوالتیزیرادهدمیهمخوبیشیر
طورهمیندهند،میانجامکهکاريکهکننداستداللتوانندمیموقعیهرسیاستمداران: هستندخرسندوراضیهمه. شوندمی
دکننمیاحساسهم»علمیکارشناسان«اماو. است»کارشناسیمحترمجامعهگیرينتیجه«ولینکردهخطورذهنشانبه
ایناساسیموضوعبرايمقدمهتنهامراتباینهمه. دارندشهرتوهستندتقاضاموردوهستندکاراندردستهمیشهکه

لذکرافوقهاينشانهباآلایدهطوربهمراسماین. شدتشکیلژنودرجدیدآًکهاست»لوکزامبورگمجمع«جلسهآنومطلب
.گرددمیوصف

کیستند؟افراداین

. است»ايهستهفاجعهازپیشگیريزمینهدرلوکزامبورگالمللیبینمجمع«دولتیغیرسازماناینکاملنامواقع،در
اراهکارهطراحیطریقازجهانیامنیتوصلحتحکیم«جملهازکندمیدنبالجهانیمهماهدافسازماناینکهاستطبیعی

دمعوايهستهامنیتاساسیمسایلدربارهکارشناسانوهادیپلماتجهان،سیاسیهايشخصیتبرايجدیدهايتوصیهو
درجارياوضاعدربارهصحیحودقیقاطالعاتارائه«مجمع،فعالیتهدفرسمی،اسنادطبقبر. »ايهستههايسالحاشاعه
مانساز»نیک«کاردیگر،عبارتبه. است) جنوبیوشرقیشمالآسیايمیانه،ونزدیکخاور(سازمشکلمناطقوهاکشور

خصشوتاجر«کانتور،موشهویاچسالوزیراشودنمیتعجبباعثامراینکهاستگردیدهتنظیماروپاییالگوهايطبقبر
چنداننهمقامدرهمجهانیسطحدراو. باشدمیبنیاداینرئیسدارد،قرار39مقامدرروسیفوربسجدولدرکه»خیري
.استگرفتهقرار546پایین

نگرهکرئیسآن،برعالوهوي. استمحترمکانتورموشهویاچسالوفعالیتمحورهايازیکیتنها»لوکزامبورگمجمع«البته،
یهوديبنیادرئیسو»هلوکاستیادجهانیمجمع«بنایدرئیسآشتی،وتسامحاروپاییشورايروسايازیکیاروپا،یهودیان
دهشغرقتسامحوبشرعمومهايارزشدرپاتاسروداردپولوگستردهروابطشخصایندیگر،عبارتبه. باشدمیاروپایی

.است
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ضوعهاییشخصیتکهکردزیاديتالشمجمعتشکیلضمنوي. کندنمیدوستیکسهرباشخصاینکهاستطبیعی
.انددهششناختهصلحراهدرناپذیرخستگیمبارزهوپیشداوريفقدانمسایل،باطرفانهبیبرخوردخاطربهکهشوندآن

ايهصحنهومعروفمبارزانبرشماريبهوبیاوریمرامشاورانشورايونظارههیأتاعضايفهرستتمامنیستیمصدددرما
.نماییممیبسندههاآنبیوگرافیبارز

بینازروندکهبود(UNSCOM)عراقزمینهدرمللسازمانویژهکمیسیونرئیس1997تا1991سالازاکیوسرولف
.شدچهباالخرهعراقدانندمیهمه. کردمیکنترلراجمعیکشتارهايسالحبامرتبطعراقیزیرساختبردن

معنیبهکهاست»مردانهزور«اصطالحبهنظریهطرفداراو. بود1997تا1994سالازمتحدهایاالتدفاعوزیرپري،ویلیام
مریکاآمسلحنیروهايبرايامتیازاتکردنفراهموآمریکاییسربازانجاننجاتبرايباالتکنولوژیکیهايسالحازاستفاده

دانندمیمههکهاستشرقبهناتوگسترشسیاستفعالکنندهشرکتاو. استدشمننفراتبیشترتعدادبامقابلهدرحتی
.یافتمیتوسعهچگونهزمانآندرناتو

،نظارتزمینهدرمللسازمانکمیسیونرئیسمللسازمانوقتکلدبیرعنانکوفیدعوتبه2000سالدربلیکسهانس
یفعلاوضاع. شدواگذارجمعیکشتارهايسالحجستجوينظرازعراقسرزمینکردنرصداوبهکهشدهابازرسیوکنترل
.استاوکارزیاديحددرعراق

با. خورندمیچشمبهساتانوفسکیوساژینآرباتوف،دوورکین،چون»طرفیبی«کارشناسانروس،کنندگانشرکتمیاندر
هايدیشهانباراخودمخاطبینجلسهدرکنندگانشرکتکهکردپیشبینیقبلازشدمی»ستارگانترکیب«اینبهتوجه

عضاياومجمعغرضجوییوپیشداوريزیرانشدچنینولی. کنندخوشحالعاديغیرتفکراتوجدیدراهکارهايباتازهوبکر
بهودکنمیگمراهراجهانیجامعهتحلیلی،شبهوعلمیشبههايگیرينتیجهبهاستنادبامجمعاین. شودنمیپنهانآن

بونتریبهوسیاسیوتجاريمعینهايگروهمنافعخدمتبهالمللی،بینمسایلترینمبرمفصلوحلبهمساعدتجاي
کهاختپردخواهیمبحثاینبهبعديمقالهدرما. استگردیدهتبدیلمشخصکامالًهدفیباالمللیبینمغزهايشستشوي
کارشناسانچراشوند،میدعوتمعیارهاکداماساسبرکارشناسانشوند،میانتخابچگونهمجمعبعديجلسهموضوعات

ویایرانسیاستمدارانازایرانموضوعبررسیضمنچراوکنندنمیدعوت»لوکزامبورگمجمع«جلساتبهرامعتبرحقیقتاً 
.آورندنمیعملبهدعوتکشوراینبرجستهکارشناسان

گفتند؟چههاآن

: ردکوصفدقیقبسیارصورتبهرامجمعجلسهجوامنیتیسیاستمرکزمدیرتانرفرد. شدآوردهزبانبرزیاديهايحرف
جزیرهبهشاوضاعوهستیمکیهانیفضايدرتسلیحاتیمسابقهآغازامکاننگرانما. شدبرگزاربدبینیجودرمامباحثات«

وعموضامروزجهانبرايکیهانیفضايدرتسلیحاتیمسابقهتردید،بدون. »شودمیمااضطرابباعثایرانپیرامونوکره
تنهانهکشوراین. دهدمیافزایشوقفهبیراخودفضاییمسلحنیروهايکهبردنامکشوريازبایدفقط. استمبرمیبسیار

.دهدمیقراراستفادهموردجنگیعملیاتدربلکهدهدمیافزایشرانیروهااین
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اینکهیابدمیاختصاصنظامیاموربهکشورهابودجهمحلازگزافیپول«کهکردبروزهممسألهاینبررسیضمنتسامح
ازیجهاناولمقامدردولتکدامگفتبایدولینیستبحثقابلموضوعاین. »افزایدمیجهانیرویاروییشدتبرفقطامر
هايیزیردریایبرزیلمثال،براي: «گفتوکردذکرزنندهمثالیکوشکستهراسکوتمهرتانر. استنظامیهايهزینهنظر

!».خردمیاتمی

صصمتخدوبلیکسواکیوسازفوقدر. بگذردسوریهشیمیاییهايسالحکنارازتوانستنمیزبدهمجلساینطبیعتاً 
هايسالحمسأله. گرفتقرارتقاضامورددوبارهزمینهایندرهاآنتجربه. شدبردهنام»عراقجمعیدستهکشتارهايسالح«

ستیتويانالمللیبینامنیتمرکزرئیسآرباتوفآلکسیکهزدمیپرمجمعفرازبرشبحیکهمانندسوریهجمعیکشتار
ردشیمیاییهايسالححاضرحالدر: «گفتوي. کرداعالمراخبراینروسیهعلومآکادمیالمللبینروابطوجهانیاقتصاد
اینندکپیشبینیتواندنمیکسیبپاشد،همازارتشوپاشدفرواسدرژیماگرولی. داردقرارسوریهدولتینیروهايدست
».شدخواهدگرفتهکاربهکسیچهتوسطوافتادهکسیچهدستبههاسالح

نمودندیمدرخواستبریتانیاوفرانسهقطر،سعودي،عربستانترکیه،ازآنازبعدجلسهدرکنندگانشرکتاگربودمنطقی
! ردیدکخیال. بکشنددستکنند،میایجاداساسیخطرسوریهشیمیاییهايزرادخانهبرايکهسوریهشورشیانازحمایتاز

.نمودندبسندهبدبینیابرازوخطراینبهاشارهبهآنجايبهمجمعاعضاي

هکنمودنداعالمناپذیرسازشصورتبهودادندبروزخودازبیشتريقاطعیتنظامیهايهزینهرشدبارابطهدرهاآنالبته
دعوتهانشستازیکیدرشرکتبرايداراییوزیرانکردندپیشنهادهاآن. کندبازنگريزمینهایندرخودخطدربایدجهان
وبگذارندقدمخودرفتاراصالحمسیردروکشیدهخجالتعالیمجلسایندربرابروزیرانکهاستبدانامیدحتماً . شوند
».کنندقطع«ممکنسطحترینپایینتاراخودکشورهاينظامیهايهزینه

عاديجمعیکاین: «بگویدوبیاندازدباالشانهمجمعسایتازبازدیدوفوقمراتبمطالعهازبعدايخوانندهاستممکن
ودیدندراجهانکردند،سفرسوئیسبهايعده. کردتوجههاآنبهنبایدوزنندمیحرففقطآنجاکهاستسیاسیشبه
»گذارد؟نمیاثرچیزيبروگشایدنمیرامشکلیهیچکهشودذکرعاديرویداداینکهداردلزومیچه. دادندنشانراخود
...دارد»اما«یکولیکردموافقتنظرنقطهاینباتوانمی

»کامپفماین«وایرانايهستهبرنامه

جمعمایندودپردهتنهاسوریهشیمیاییهايسالحونظامیهايهزینهرشدفضایی،تسلیحاتمسابقهدربارهبحثواقع،در
ایرانياهستهبرنامهکهبودآنبرسانند،جهانیانسمعبهخواستندمی»لوکزامبورگمجمع«فعاالنکهاساسیاندیشه. بود

.نمایدمیفراهمراخطربزرگترینامروزيبشریتبراي

خطرامروز: «بودکردهبیانذیلصورتبه»فوربس«مجلهبامصاحبهدر2007سالدررااندیشهاینکانتورویاچسالوالبته
رخطجاريشرایطدر. استدادهدستازراوجودبقايغریزهبشریت. استشدهافتادهپاپیشوعاديجناییحدتاايهسته
آناز.»استبیشتربرابرصدهاکرد،میایجادهیتلر»کامپفماین«کتابکهخطريازایرانايهستهبرنامهازفقطناشی
: تداشاظهارژنودرجدیداًوي. استگرفتهخودبهجدیديرنگعکس،بربلکهنکردهتغییرويگیريموضعکنونتازمان
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همتحدایاالتنظامیحضورافزایشکهآوردمیعملبهرانظامیفشردهتدابیرودهدمیهشدارهرمزتنگهبستنازایران«
گراندیکهاستایرانسرزیرچیزهمهدیگر،عبارتبه. »کردندتحریکراجنگیعملیاتبراياسراییلآمادگیومنطقهدر
هرزابیشنزدیکآیندهدرجنگبروزخطر–کانتورعقیدهبه–کهکندمیتحریکهمايگونهبه. کندمیتحریکهمرا

.شودمیمطرحدیگروقت

تگفوي. زندنمیدلبهچنگیآمد،دستبهکهچیزيولیافزودجدیديهايرنگکانتوراظهاراتاینبهآرباتوفآلکسی
یندهآسالاوایل–جاريسالاواخرآمریکا،جمهوريریاستانتخاباتازبعدتواندمیایرانعلیهاسراییلجنگیعملیات«که

چکارهانآدانیمنمیدقیقاًما. استکردهزیاديپیشرفتفنیلحاظبهایران. شودمیلبریزاسراییلصبرکاسه. شودشروع
.«استگرفتهقرارکارشناسانهمهاجماعموردنظرنقطهاین. استقويبسیارجنگبروزاحتماللذا. کنندمی

ملیاتعمبتکرکهاستاسراییلباالخرهکهشودمیمعلوماوالً،. گرددمیروشن»علمیکارشناس«تفکرسطحجملهدوایناز
یاطالعهاآنکارهايازما«دیگرسويازولیاستکردهزیاديپیشرفتفنینظرازایرانسو،یکازثانیاً،. شودمیجنگی
هايسرویسحتیکهدارداطالعاتیاینکهیاداندنمیچیزيهیچاوکهکندمشخصبایدباالخرهآرباتوفآقاي. »نداریم

ایجادخطريهیچایرانايهستهبرنامهحاضرحالدرکههستنداعتقاداینبروندارنداسراییلومتحدهایاالتاطالعاتی
.کندنمی

سالراواخامریکا،درجمهوريریاستانتخاباتبرگزاريازبعدتواندمیایرانعلیهاسراییلجنگیعملیات«ثالثًا،باالخره،و
کارشناسانهمهاجماعموردموضوعاینکهاستقويبسیارجنگاینبروزاحتماللذاوشودشروعآیندهسالاوایلیاجاري
دربارهمشخصمواعدذکرباوکلماتهمهبا»کارشناسانهمه«کهکنیممییادآوريباشد،رفتهیادشکسیاگر. »است

این. کردندمیصحبت2012ژانویهدردوبارهو2011دسامبر،2010اوت،2010سالژانویهدرجنگبودنناپذیراجتناب
.کاسههمانواستآشهمان

لمیعکارشناسان. کندمیدنبالهدفیکموضوعاینطرحولی. شودناراحتهاپیشبینیاینخاطربهخودشانوجدانبگذار
هکحالیدر. کنندمیهمراهیایراناسالمیجمهوريعلیههاتحریمتشدیدبرمبنیراخوداساسیدرخواستکلماتاینبا

ویمبدواگر«:المثلضربیکقولبه. کردخفهاقتصادينظرازراایرانتوانمیاقلحدشود،نمیپذیرامکاننظامیضربه
».شودمیگرمماناقلحدنرسیم،هدفبه

تفکر«کهگرددمیمعلومولی. استفهمقابلوآشناکارياین. است»شودویرانبایدکارتاژ«فرمولهمانایندیگرعبارتبه
لمیعکارشناسانازیکیمثال،براي. استمسريبیماريیکدادند،نشانخودازژنوجلسهدرکارشناسانکه»لوکزامبورگ

باظارانتموردجنگ«کهکرداعالمتمامجدیتبامجمعموادباآشناییازبعداست،بازنشستهسرهنگدرگیلفآناتولیکه
نترلکمهاجرتخطرکشور،دوجغرافیایینزدیکیعلتبهولیدادنخواهدقرارتأثیرتحتراروسیهمستقیمصورتبهایران
مجمع«فعالعضوو) اسراییلتاریخسابقانستیتوي(میانهخاورانستیتويرئیسساتانوفسکییوگنی. »رودمینشده

درگانآوارتصفیهاستانداردمراسم: «گویدمیاو. شودنگرانیباعثنبایدمسألهاینکهدهدمیاطمینانمابه»لوکزامبورگ
روسیهبودجهمحلازچراواقعاً . »بودجههموداردوجودالزمکارنیرويهمکاراینبرايکهاستشدهطراحیشرایطاین

نکنیم؟پرداخترااسراییلژئوپلتیکیهايبازي



201229سپتامبر–12شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

ست،انکردهبازدیدمنطقهکشورهايازیکهیچازاسراییلازغیرکهمیانهخاورزمینهدر»روسکارشناس«بزرگتریناین
درجنگاثربراحتماالًکهگازونفتبازارهايمشکالت: «بردخواهدآوريسرسامسودایرانجنگازروسیهکهدارداعتقاد
ايهتالشکهمعناستبدانمنطقهاوضاعتشدید. شدخواهدروسیهتجاريبخشبرايبزرگیهدیهکرد،خواهندبروزایران
دیگراربیکآسیاومرکزياروپايبازارهايبهقفقازومرکزيآسیايگازصدورسیستمازروسیهانداختنبیرونبرايایرانی

».استگردیدهآببرنقشهخزر%20برايایرانادعاهايوخوردهشکست

نوعیکازیرنیستتصادفیامراین. شودمی»جایگزیناستعدادهاي«بروزباعث»لوکزامبورگتفکر«بینیم،میکههمانطور
مقاماتازاابتدکانتورموشهویاچسالوکهاستگفتنی. استآمدهپیشکانتورآقايو»لوکزامبورگمجمع«برايهویتتغییر
رايبمجمعیایجادآنوبودکردهدریافتمهمبسیارهدفیکباراکارشناسیسازماناینتشکیلاجازهروسیهرتبهعالی

هايضمانتواگذاريبرتأکیدوآمریکاموشکیضدپدافندسامانهساختازخودهاينگرانیابرازجهتروسکارشناسان
يهابرنامهازکهکشورهاازدستهآنتر،دقیقعبارتبهیا(ايهستهغیرکشورهايارضیتمامیتوامنیتحقوقیآورالزام

ارشسفبهبناروسیهارشدخاخامالزاربرلنکنند؟راکاراینچراواقعاً. بود) باشندکشیدهدستايهستههايسالحساخت
کسیبرفعالیتایننتیجه. بودکردهزیاديتالشونیک–جکسونسندلغوبرايآمریکادرروسیهجمهوريریاستدفتر

کهشدمعلوم؟کندکسببیشتريموفقیتکانتورشایدولی. استنشدهساقطاعتبارازسابقمانندسنداین: نیستپوشیده
.شودنمی»لوکزامبورگتفکر«حریف»روسیهکارآمدگرداننده. «کردنخواهدراکاراینهماو
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)اولقسمت(دومجهانیجنگدرایران

آلدونیاسوفویاچسالو

بروعامطوربهجهانژئوپلتیکیاوضاعبرشوروياتحادباآلمانجنگآغاز
توجهیقابلاثرخاص،طوربهایرانباشوروياتحادجنوبیمرزهايوضعیت
قسمتایندرترفعالچههرنقشایفايبههممتحدهایاالتوبریتانیا. گذاشت

.پرداختندجهان

خصوصبهوجهانهايدولتمختلفهايائتالفتشکیلمنطقدركمنظوربه
ازراجهانرویدادهايمختصرتقویمداردجامیانه،ونزدیکخاورمنطقهدر

.کنیممروربعدبه1941سالژوئن22

مولوتوف–ریبنتروپپیمانمفادازغدارانهتخلفباآلمانینیروهاي. پرداخت»بارباروسا«طرحاجرايبههیتلر. ژوئن22
ردند،کمیدنبالرایفکیومسکولنینگراد،تصرفهدفکهارتشیگروهسهوسیلهبهجنگاعالمبدونتجاوز،عدمدرباره

جنگآندردیگراروپاییکشورچندوایتالیامجارستان،رومانی،آلمان،طرفاز. نمودندتجاوزشوروياتحادسرزمینبه
.کردندمیشرکت

شورويدفاعیخطفنالندينیروهاي. کرداعالمجنگشورويبههمفنالندشوروي،اتحادبهآلمانحملهازبعد. ژوئن25
.آوردنددرخودتصرفبهرامنطقهایناوتماهاواخروشکستهراشرقیکارلیايمنطقهدر

اراضیدر»مرکز«و»شمال«هايگروهآلمانیشدهموتوریزههايلشگر. کرداعالمجنگشوروياتحادبهمجارستان. ژوئن27
اسارتبهبودند،نفرهزار300حدودشاملکهشوروينیروهاي. رسندمیهمبهمینسکشهرشرقدرشورويشدهاشغال
.افتادند

.کنداشتغالراایسلندکنندمیکمکبریتانیابهآمریکایینیروهاي. ژوئیه7

.رسیدامضابهبریتانیاوشورويبینهمیاريپیمانمسکودر. ژوئیه12

داراییمتحدهایاالتوبریتانیاچین،وهنددرنظامیهايپایگاهایجادبرايآنادعاهايدربارهژاپناعالمپیدر. ژوئیه23
.کنندمیتوقیفراژاپنی

اامضبهراآتالنتیکمنشوروکردهمالقاتهمبانیوفاوندلندجزیرهمسیردرواقعجنگیناودرروزولتوچرچیل. اوت11
طرفینپایبنديوجنگازبعدسرزمینیتغییراتهايبرنامهدربرگیرندهمذکورمنشور. شدمنتشربعدروزسهکهرسانندمی
.بودبشرحقوقازحمایتبه
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.بریتانیاوشورويبینبازرگانیموافقتنامهانعقاد. اوت12

یلگسایرانبهراخودنیروهايایران،مقیمهايآلمانیتعدادکاهشازشاهرضاامتناعپیدربریتانیاوشوروياتحاد. اوت25
.)یافتادامهسپتامبر17تاعملیاتاین(کنندمی

.شدیدخلعپهلويشاهرضامحمدپسرشنفعبهتختوتاجازشاه. سپتامبر16

بینتقاطعیدرکشوراینالجیشیسوقموقعیت. بودکردهاعالمراخودطرفیبیدومجهانیجنگابتدايهمانازایران
گسترشحالدرجنگیمناقشهشریککه(اروپاییکشورهايبرايجذابوپذیرآسیبهمزمانراکشوراینآسیا،واروپا
کشورهايوهندوچینسويبهتمامسرعتباوکردهاشغالرامنچوريزمانآنتاهاژاپنی. ساختسلطنتیژاپنو) شدندمی

زاژاپنوآلمانآیندهنفوذهايعرصهبینمرزبودقرارکهشوندهندخاكواردوقتاسرعدرتاکردندمیحرکتاقیانوسیه
.بگذردهمانجا

پرلحنباوي. کرداعطاتحصیلپایانمدركتهراننظامیآکادمیالتحصیالنفارغبهشاهرضااضطراب،ازپرمرحلهآندر
انپایازبعدماهانهمرخصیتوانیدنمیامسالشمامتأسفانه: «گفتایرانمدافعانوفرزندانعنوانبههاآنبهخطابحزناز

.«ستارسیدهفراکشورمانبرايخطرناکیبسیارزمان. برودخودهنگبهدرنگبیبایدشماازکدامهر. بگیریدراتحصیل

وهاپیمانبهگاهیکهگوناگونیهايدولتباوکردمیدنبالايمحتاطانهخارجیسیاست1920هايسالاوایلازایران
بریتانیاذنفووکردهایفاراثالثنیروينقشایران. نمودمیبرقرارروابطداشتند،تعلقسیاسی–نظامیمتخاصمهاياتحادیه

برقراريسیاستاین1939سالتا. نمودمیبنديسهمیهوکردهتنظیمجهانراهبرديمهممنطقهایندرراشوروياتحادو
گترینبزرموقعآنتاکهشدشوروياتحادباتجارتازباالترسطحتاآلمانوایرانبینبازرگانیتبادالترشدباعثتعادل
ولتدصنعتیوبازرگانیهايشرکتهايبرنامهدربارهظنسوءوشایعاتواقتصاديعواملاین. بودایرانبازرگانیشریک
شکارآستایشباعثآلمان،ژئوپلتیکیمنافعحوزهبهکشوراینکردنملحقبرمبنیایرانمقیمفراوانهايآلمانیوآلمان

.گرددمیبرایرانتاریخاعماقبهآنهايریشهکهشدآریایینژادبرتريهیتلريتبلیغاتازشاهرضا

خاكواردبریتانیاوشوروينیروهاي1941سالاوت25. شدمیتنظیمدیگريگونهبهشوروياتحادوبریتانیاباایرانروابط
ستندمشواهددانند،میناگهانیوپنهانیشده،ریزيبرنامهقبلازرامداخلهاینتاریخدانانبعضیاینکهوجودبا. شدایران

سطحدرراشاههمزمان. بوددادهرخجنوبوشمالدرمسلحنیروهايتدریجیتجمعتجاوز،آستانهدر. دارنددیگريحکایت
کهنمودنددرخواستایراندولتازدیپلماتیکیادداشتدوطیاوت17وژوئیه19. دادندمیقرارفشارتحتدیپلماتیک

صورتزوربهتوسلصورتاینغیردرکهشددادههشداروکنداخراجایرانازدرنگبیراآلمانمتحدانوآلماناتباع
.گرفتخواهد

هايیادداشتآخرین. کردارزیابیآشکارحجتاتمامبهشبیهچیزيعنوانبهرادومیادداشتایرانوزیرنخستمنصورعلی
ولیدندشمنتقلایراندولتبهبریتانیاوشورويسفرايتوسطتجاوزشبدرالوقوع،قریبتجاوزازهشدارحاويدیپلماتیک

رئیستروزولفرانکلینبهآمریکاحمایتبهامیدباشاهرضادشوارشرایطایندر. ندادنشانخودازمناسبیواکنشدولتاین
: وشتنوي. باشدپایبندآتالنتیکمنشوراساسیمفادبهجمهوررئیسکهبودامیدوارزیراکردمراجعهمتحدهایاالتجمهور
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حضرتازآزادي،برايهاملتحقوالمللیبیندادرسیاصولازدفاعضرورتدربارهعالیحضرتمکرربیاناتاساسبر«
دتوانمیحادثهاین. نماییداتخاذراانساندوستانهفوريومؤثراقداماتتجاوزات،بهدادنپایانمنظوربهخواهشمندمعالی

. »کشاندبجنگبهبودند،خودآمیزصلحاصالحاتوثباتتأمینمشغولموقعاینتاکهرااقیانوسیهحوزهطرفبیکشورهاي
بعدوديبزکهنگذاشتباقیخودطرفبهمتحدهایاالتجلببرايشانسیکوچکترینشاهرضابرايروزولتسربااليپاسخ

.نمودندتجاوزایرانبهشورويوبریتانیانیروهايآناز

تجاوزعلترادومجهانیجنگآغازدرایراندرآلمانینفوذوجودزیاديهايسالطیزمانآناروپاییمختلفتاریخدانان
هبکشوراقتصادتوسعهزمینهدرويادعايپرهايبرنامهوایرانشاهپهلويشاهرضاوابستگی. دانستندخارجینیروهاي
ريهیتلضدائتالفاعضايجدينگرانیباعثایرانی،فراآهنراهشبکهساختبرايخصوصبهآلمانیهايفناوريدریافت

تحاداعلیهعملیاتبرايگاهیتکیهبهکهکنندواداریامتقاعدراایرانبتوانندهاآلمانیکهبودآنازهاآنترس. بودشده
آلمان1941سالژوئن22تجاوزپیدرآن،برعالوه. گرددتبدیلهندجملهازبریتانیا،امپراطوريعضوکشورهايوشوروي

هايفرآوردهتحویلجهت»زندگیکریدور«عنوانبهایرانازاستفادههیتلريضدائتالفعضومتحدانشوروي،اتحادبه
بود،هندازدفاعفکربهکهچرچیل. دانستندمیمفیدراهبردينظرازخودبرايراشوروياتحادبهخوراکیموادونظامی

سازمانهايبایگانیدرشدهانجامهايپژوهشولی. بودایراندرهاپاالیشگاهونفتیامتیازحقازحفاظتنگرانهمچنین
–انگلیسیتجاوزکردنموجهمنظوربهاحتماالًایراندرآلماننفوذدرجهکهدادنشان1980هايسالدربریتانیااطالعات
.بودشدهاغراقشوروي

نایرادریاينیرويعلیهفارسخلیجدراسترالیاوبریتانیادریایینیروي،1941سالسپتامبردرجنگیعملیاتجریاندر
ماندهیفر«بهموسومبریتانیایینیروهاي. گرفتمیانجامعراقخاكازهواییوزمینیعملیاتکهحالیدرکردنداجراعملیات

«عراقی–فارسینیروهاي«بهایرانجنوبیقسمتاشغالوتجاوزازبعدروزشش»فورسعراق«یا»عراقی Paiforce
4سواراسبتیپهند،10و8نظامپیادهلشگرهاي. گردیدنیروهااینفرماندهکینانادواردسرلشگرکهیافتنامتغییر

.بودندPaiforceعضوهنداولنظامپیادهتیپو) شدتبدیلزرهیوتانکی9تیپبهبعداً که(بریتانیا

هايارتششاملشوروينیروهايکهکردندتجاوزایرانخاكبهقفقازماورايازعمدتاًشمال،ازشوروينیروهايحالهماندر
لشگرهايمقاومتبزوديسرخارتشواحدهاي. بودندکازلوفدمیتريژنرالفرماندهیتحتقفقازماورايجبهه53و44،47

اتعملیآندرنیزشوروياتحاددریایینیرويوهوایینیروي. نمودنداشغالراایرانشمالیهاياستانوشکستهراایرانی
.نمودندمیشرکتجنگی

دررانیایآهنراهونفتیمیادینوشدتسلیمدولتکشید،دستمقاومتازایرانارتشبریتانیا،وشورويتجاوزنتیجه،در
مال،شبهمنتهیارتباطیهايراهبرنظارتفقدانعلتبههاانگلیسی. گرفتقرارمتحدانادارهونظارتتحتجنوبوشمال

یرسفشدپیشنهادایرانجدیدوزیرنخستفرخیبهحالهماندر. نکنندبسندهاهوازوهمدانمناطقبهگرفتندتصمیم
آلمانمتحداندیپلماتیکهاينمایندگیحالشاملتصمیماین. نمایداخراجتهرانازراآلمانسفارتکارمندانهمهوآلمان

ایرانیممقهايآلمانیوشوندتعطیلایراندربایستیرومانیومجارستانایتالیا،آلمان،دیپلماتیکهاينمایندگیهمه. شد
.گیرندقرارشورويوبریتانیامقاماتاختیاردر
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شاهرضاروزآنفرداي. شوندتهرانواردشورويوانگلیسینیروهايسپتامبر17روزکهشدباعثاخیرشرطاجرايعدم
وتاجبهويساله22پسرپهلوي،رضامحمد. کردفوتهمانجابعدسال3کهشدتبعیدجنوبیآفریقايبهوشدهبازداشت

یاسیسسرنوشتنگرانکهجوانشاه. برسانداثباتبهراهیتلريضدائتالفاعضايبهخودوفاداريکردسعیورسیدتخت
ارتشنهولی–متحدهایاالتوبریتانیاطرفازوبرونداروپابهداوطلبعنوانبهکهکردمیآرزواظهاربود،جنگازبعدایران
تمامطولدروموقعهمانازایران. شدندکشیدهعقبتهرانازاکتبر17روزبریتانیاییوشوروينیروهاي. بجنگد–سرخ
.ماندباقیشوروياتحادوبریتانیابینشدهتقسیمجهانیجنگمدت

سیاسیهايضمانتوارضیحاکمیتحقدربارهايجانبهسهقراردادانگلستانوشوروياتحادایران،1942سالژانویهدر
پایانازبعدماهششاکثرحدبایدمتحدهايقدرتمسلحنیروهاي: «بودآمدهقرارداد5مادهدر. کردندامضاایراناستقالل

.«شوندکشیدهعقبایرانخاكازمتحدانشوآلمانومتحدهايقدرتبینجنگیعملیاتهمه

یشمالهاياستانطلبجداییهايجنبشبههمجانبهسهقراردادامضايازقبلشوروياتحادکهنیستپوشیدهکسیبر
توسعههايبرنامهازفزایندههاينگرانیازخودخاطراتدرمتحدهایاالتوقتخارجهوزیرهلگوردل. کردمیکمکایران

بارهدرکردمیتوسعهاصرارباروزولتجمهوررئیسبهبود،آمریکاخارجیسیاستمعمارکههل. دهدمیخبرکرملینطلبانه
وسعهتاثربرایراندولتتمامیتبرايخطرایجادجهتدراوضاعتوسعهازپیشگیريمنظوربهایرانازدیپلماتیکحمایت

لند«برنامهدرشرکتحقاعطايدربارهقانونیمتحدهایاالتکنگره1942سالمارسماهدر. بگیردتصمیمکمونیستیطلبی
1943سالدسامبردر. پرداختایرانبههامیسیونرومشاورانهايگروهاعزامبهمتحدهایاالت. کردوضعایرانبه»لیز

یخوراکوفنینظامی،کمکانتقالتأمیندرتاشدندایرانواردفارسخلیجفنیسرویسفرماندهیازآمریکاییواحدهاي
.نمایندشرکتشوروياتحادبهآمریکا

هاینکوجودبا. بودشدهمنتقلشمالبهارسالبرايفارسخلیجبنادربهتنمیلیون4,5معادلنظامیهايکمکازبخشی
بقطبرداد،تشکیلکرد،تولیدجنگهايسالطولدرشوروياتحادکهراتسلیحاتیکلیحجم%7تنهاآمریکاییهايکمک

.رسیدمی%90بهآمریکاییتسلیحاتسهم1941-1942هايسالدرروس،تاریخداناورلوفآلکساندربرآوردهاي

کادرها،کامیونرانندگانعنوانبهایرانیانازبسیاري. کردندایفاراخودسهمهاجادهوآهنراهساختدرایرانشهروندهزاران
شهریناکهکردندمیکاراندیمشککارخانهدر»ویلیس«و»ستودبکر«آمریکاییخودروهايمونتاژکارکنانوچلنگرهافنی،

شوروياتحادبهارسالبرايایرانخاكدرخودروهزاردههاسالیکمدتطی. شدنامگذاري»ایرانیکوچکدترویت«
.بودندشدهمونتاژ

. آورددستبهرامتحدمللسازماندرعضویتحقوسیلهبدینوکرداعالمجنگآلمانبهایران1943سالسپتامبردر
مانهنوامبردر. شدمتحدکشورهايسرانمالقاتمحلعنوانبهتهرانانتخابباعثهیتلريضدائتالفبهایرانپیوستن

نفرانسکدرشوروياتحادقوايکلفرماندهاستالینیوسفوبریتانیاوزیرنخستچرچیلآمریکا،جمهوررئیسروزولتسال
کمکارائهبرايراخودآمادگیوکردهتأکیدایرانارضیتمامیتواستقاللتأمینبهخودپایبنديبردیگرباریکتهران

.نمودندابرازایرانبهاقتصادي
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الستابستاندر. بودنکردهامیدقطعایراندرجوییانتقامازشمالی،آفریقايواروپاهايجبههدرشکستوجودباهیتلر
رايبناموفقیتالشبود،شدهطراحی»آبور«آلمانیاطالعاتیسرویستوسطکه»فرانسوا«محرمانهعملیاتجریاندر1943

عالوه. آمدلعمبهشوروياتحادبهآمریکاییوبریتانیاییصادراتازممانعتوکارشکنیجهتقشقاییقبیلهافرادازاستفاده
جریاندرچرچیلوروزولتاستالین،قتلبرايآبورتوسطکهخوردشکست»دوربردجهش«عملیات1943سالدرآن،بر

.بودشدهطراحیتهرانکنفرانس

رینکوچکتبدونمتحدهایاالتوبریتانیانیزوشوروياتحادهمزمانآندرولی. بودماندهباقیجنگپایانتاسالدوهنوز
ها،کمونیستگرایان،ملی(ایرانیداخلینیروهايبراتکاباجنگازبعدایراندربارهخودهايبرنامهطراحیمشغولايوقفه

بهراخودجايبایستیگرمجنگسال2-3گذشتازبعد. بودند) طلبجداییهايجنبشوهاسازمانومذهبینیروهاي
.بدهدسردجنگ
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آیندهبرايفارسینظریه: تاجیکستان-ایران
یفستراتوفآنتون

چشمبسیاراولوهلهدرتاجیکستانوایرانزبانفارسیکشوردوهمکاريابعاد
هايطرحدربارهاطالعاتکشور،دورهبرانبیاناتطبقبر. رسدمینظربهگیر

تحدانمباوفاترینتقریباًتهرانودوشنبهبازرگانی،تبادالتوقفهبیرشدواخیر
تاجیکستانخارجهاموروزیرظریفیهمراهان. هستندمرکزيآسیايمنطقهدر

کهحالیدرخواند»تاجیکستانراهبرديشریکبهترین«راایرانجدیداً
کهداشتاظهاروبرداشتهبلندتريگامایرانجمهوررئیسنژاداحمديمحمود

اینکهآیدمینظربه. هستند»جانیکبابدندو«مانندایرانوتاجیکستان
.ستامقایسهقابلشود،میاجراآذربایجانوترکیهتوسطکه»دولتدو–ملتیک«ترکینظریهباتنها»برادرانه«روابط

سالدادرویاین. کردافتتاحدوشنبهدرراخوددیپلماتیکنمایندگیکهبودکشورياولینایرانکهنمودخاطرنشانباید
دراسالمیجمهوريهمانا. نمودریزيپیشود،میمشاهدهکنونکهراکشوردوبینروابطبااليسطحآناساس1991

مککدشوارزمانآندرنیزوکردایفامهمینقشکشورایندرداخلیجنگپیدرتاجیکیداخلیتوافقاتبهدستیابی
درکنندگانشرکتترینفعالازیکیگر،میانجیعنوانبهایراناسالمیجمهوري. نمودمیارسالايمالحظهقابلانسانی

تانتاجیکساندیشمندانهمورسمیمقاماتهم. برسندتوافقبهکردکمکهاآنبهوبودهدرگیرطرفینبینمذاکراتروند
ینبترمحکمهرچهدوستیتوسعهبرايمهمیسرآغازامراین. اندنمودهابرازراایرانازتاجیکستانمردمامتنانمراتببارها

.شددولتدو

درکهدادنداطالعایرانگروهیهايرسانه. داردمعتبريظاهراآلنویافتهتوسعهایرانوتاجیکستانبینمشارکتواقعاً،
اینآمده،دستبهاطالعاتطبقالبته،(گذشتدالرمیلیون500حدازکشوردوبینبازرگانیتبادالتشمسی1390سال
مهوريجسفیرشیردوستاصغرعلیجملهاز(ایرانرسمیهايشخصیتبیاناتطبقبر).  استشدهغلوبرابردوازبیشرقم

وامخآلومینیومایرانبهتاجیکستان. استنیامدهحساببهآمارایندرمعامالتتوجهقابلبخش،)دوشنبهدرایراناسالمی
اکیخورموادوسازيماشینوشیمیاییصنایعمحصوالتساختمانی،مصالحمقابلجهتدرکهحالیدرکندمیصادرپنبه

.گرددمیارسال

یراخسالچندطی. داردقراراساسیهايمقامازیکیدرتاجیکستاناقتصاددرگذاريسرمایهنظرازایراناسالمیجمهوري
ردحاضرحالدر. استرسیدهامضابهتاجیکستانوایرانبینمختلفهايزمینهدرهمکاريدربارهموافقتنامه100ازبیش
هايسالرد. شوندافتتاحدیگرشرکتچندنزدیکآیندهدراستقرارکهکنندمیفعالیتایرانیشرکت160تاجیکستانخاك
-تودهسنگ«آبیبرقنیروگاه. شدندمیاندازيراهتاجیکستاندرشدند،میاجراتهرانتوسطکهبزرگیهايطرحمرتباًاخیر

ساختکند،میتولیدبرقنیرويمگاوات220ازبیشکه) کردگذاريسرمایهدالرمیلیون220آندرایرانیطرفکه» (2
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آبنتقالادربارهافعانستانبااخیرموافقتنامهوخجندوکشورپایتختدوشنبهبین) ایرانپولازدالرمیلیون30(انزابتونل
درلیومسیرهماندرایرانینفتاخیر،سندموجببه. استذکرشایانایرانبهتاجیکستانازکشوراینطریقازآشامیدنی

.شدخواهددادهانتقالتاجیکستانبهایرانازمقابلجهت

مگاوات150ظرفیتبا»عینی«آبیبرقبزرگنیروگاهاستقرارجملهاز. شونداجرامهمطرحچندنزدیکآیندهدراستقرار
درسیمانجدیدکارخانهساختدرایران. شوندساختهمگاوات22ظرفیتبااسکندردریارودبرآبیبرقکوچکنیروگاهو

اولینساختبرايراایرانیپولاستصدددرتاجیکستان. کندمیگذاريسرمایهدالرمیلیون500سابقهبیمبلغختالن
اقتصاد،زمینهدرهمکاريدربارهکشوردوبیندیگرسندپنجامضايخبرمیماه30روز. نمایدجلبخودنفتپاالیشگاه

.گردیدپخشبهداشتوهانیروگاهساختنقل،وحملبرق،نیرويانتقال

ايگونهبهاستفارسیزبانهايگویشازیکیتاجیکی،زبان. باشدمیمهمیعاملها،فارسوهاتاجیکقومیوزبانینزدیکی
ی،ایرانخصوصیاشخاصورسمیهايشخصیتتالشبا. فهمندمیراهمدیگرحرفنسبیسهولتباکشوردوساکنانکه

گیفرهنمراکزوهاکتابخانهساختایران. شودمیگنجاندهتاجیکآموزاندانشبرايآموزشیبرنامهدرفارسیزبانتدریس
مرکز(دوشنبهدرتاجیکستاندرفارسیزبانیادگیرياساسیمرکزدو. کندمیتأمینرافارسیزبانهايکالسکردندایرو

خاكدرایراناسالمیجمهوري. دارندقرارخجنددرو) کندمیفعالیتخمینیامامامدادبنیادحمایتباکهایرانفرهنگی
مهوريجدرعالوه،به. نمایدمیتشویقرادینیآموزشتوسعهوسیلهبدینوکردهدایرنیزراقرآنآموزشدورههمسایهکشور

هاياهدانشگ. گرددمیبرگزارشناسیایرانوفارسیزباناستادانودانشجویانبرايافزاییدانشمنظمهايدورهایراناسالمی
دحکشورایندرحاضرحالدررسمی،آمارطبق. کنندمیقبولتحصیلبرايرابرادرجمهوريازدانشجویانرغبتباایرانی

)غیرهومهندسیپزشکی،(طبیعیعلوموریاضیهايرشتهدرعمدتاًکهبرندمیسربهتاجیکدانشجويصدچهاراقل
.نمایندمیتحصیل

. دهدیمتشکیلراخارجیسیاستزمینهدرهاآنمشتركابتکاراتبعضیاساس»آریایی«دولتدوزبانیوقومیقرابتهمین
کمیسیون2006سالدر. نموداشارهافغانستانوتاجیکستانایران،زبانفارسیکشورسهپیمانتحکیمبهتوانمیجملهاز

شاملکهاندکردهریزيبرنامهرازیربناییبزرگهايطرحسريیکاجرايکنونتاکشورسهاین. شدتشکیلهاآنهمکاري
درالبته. نمایدمتصلچینبهراایرانتارسیدخواهدقرقیزستانبهوگذشتههاآنخاكازکهاستآهنراهخطساخت
موافقتنامهایراناسالمیجمهوريوتاجیکستان2010سالدر. استشدهتوأممشکالتباابتکارایناجرايجاريشرایط
مودمحپیدرپیهايمالقات. استکشوردوسیاسیبلکهفرهنگیتنهانهنزدیکیآشکارنشانهکهکردندامضانظامی

.داردگواهیروابطنزدیکیبرنوروزعیدهرمشتركبرگزاريجملهازکشوردورهبرانرحمانامامعلیونژاداحمدي

وماندهعقبفنیواقتصاديتوسعهنظرازکهخود»ترکوچکبرادر«بهکهکندمیآمادگیاظهارایراناسالمیجمهوري
برطرفزمینهدردوشنبهبهکمکبرايآمادگیجاريسالآوریلماهدرتهران. نمایدمساعدتدارد،طبیعیدشوارشرایط
بهراروغنوسوختالزممقدارجمهور،رئیسنژاداحمديمحموددستوربهایران. نمودابرازراانرژيبخشبحرانکردن

.کردارسالتاجیکستانبهاضطراريصورت
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کاآمریایرانیضدهايتحریمازتاجیکستانمثال،براي. کندمیدركراهمکاريایناهمیتنیزدوشنبهکهآیدمینظربه
جانمعال. استنمودهتأکیدایرانآمیزصلحايهستهبرنامهازپشتیبانیبربارهاجمهوررئیسرحمانامامعلی. نکردحمایت

همهوجودباکشوراینکهدادوعدهصریحاً تاجیکستانپارلمانعواممجلسالمللبینروابطکمیتهرئیسزادهسلیم
درآمریکاخارجهوزیردستیاربلیکروبرتاظهارات. دهدادامهاسالمیجمهوريباتعاملبهمتحدهایاالتهايتراشیاشکال
آمریکاییهايتحریمبهپیوستنبرايرامرکزيآسیايکشورهايرسماًواشنگتناینکهبرمبنیجنوبیومرکزيآسیايزمینه

قاماتمگیريموضعدرتغییراتباعث) شداعالمدوشنبهدرخبريکنفرانسجریاندرويتوسطمطلباین(کندمیتشویق
.نشدتاجیکستان

سالندچطیتاجیکستاندولت. آیدمینظربهکهنیستهمواروصافاینقدرتاجیکستانوایرانبینروابطدیگر،سوياز
کنوناتکنند،میایجادتاجیکستانمقاماتکهموانعی. استکردهردراکشوردوبینروادیدلغوزمینهدرایرانابتکاراخیر
پخشرنامهبهمافغانستانبرايبایستیکهاستشدهتاجیکستانخاكدرزبانفارسیشبکهساختطرحاجرايتعلیقباعث
چشمشود،میروبروانرژيهايحاملشدیدکمبودباکهدوشنبه. نمودآغازراخودکارقبلروزچندفقطشبکهاین. کند

نگسذغالصدورتوقفباعثازبکستانازگازصادارتقطعتنها. نمودمیصادرافغانستانبهرامواداینودیدهدورراایران
.شد

گذشتهالسدر. کنندمیایجادموانعکنند،میبرقرارروابطایرانباآموزشیاهدافباکهدانشجویانیراهسربرتاجیکستاندر
سفرآنازبعد. گرداندبازمیهنبهایرانآموزشیمراکزوهادانشگاهازراتاجیکدانشجوي200حدودتاجیکستاندولت

ارفنیمشکالترسمیمقامات. شدلغوافزاییدانشدورهدرشرکتبرايتهرانبهفارسیزبانتاجیکاستادانازگروهی
کشورسفارتمدرسهدرتحصیلازراتاجیککودك90کهافتاداتفاقعجیبیحادثه2011سالدسامبردر. کردندبهانه

مسئولینازايعده. شدروبروتهرانواکنشبامشکوكاقداماتاینرفت،میانتظارکههمانطور. کردندمنعایراندوست
یرانااسالمیجمهوريرئیسمعاونبقاییحمیدهاآنمیاندرکهکردندلغوتاجیکستانبهراخودسفرهايایرانیبلندپایه

.هستندذکرشایانمعادنوصنایعوقتوزیرمحرابیاناکبرعلیو

رکزيمآسیايدرخارجیمختلفبازیگرانبینکشوراینهايزدنمانوردربایدراتاجیکیطرفعاديغیرتدابیراینعلت
شتالدردوشنبه. کردجستجوکشور»سازياسالمی«ازترسدرنیزوروسیهو) اروپااتحادیهو(متحدهایاالتایران،یعنی
خودبرايندکمیسعیوشدهمتوسلدیپلماتیکمستقیمشانتاژبهاغلبسیاسیاساسیبازیگرانمیانتعادلبرقراريبراي

هورجمرئیسرحمانامامعلیاظهاراتازداردجاشود،ترروشنواقعیتایناینکهبراي. نمایدکسببیشتريچههرامتیازات
باايوشهپمیزرويمن: «بکنیمقولنقلدوشنبهدرروسیدانشگاهافتتاحیهمراسمدرروسیهمقاماتبهخطابتاجیکستان

اینماولیدهندمیوعدهطالکوهدیگرتأسیساتونظامیهايپایگاهافتتاحعوضدرکهدارمدیگرکشورهايپیشنهادهاي
تاجیکنخبگانهايبازياینبهاغلبهمایران. استروشنرحمانآقايکنایهاین. »کنیمنمیبررسیحتیراپیشنهادها

تقرمسآن»کوچکتربرادر«خاكدردیگرکشورهاينظامیهايپایگاهکهخواهدنمیکهخاطراینبهاقلحدشود،میکشانده
ایندرکه-داردمتشنجیروابطدوشنبهباکهتاجیکستانهمسایهکشورازبکستان،درکهروسیهکهاستتوجهجالب. شوند
تاجیکیمانورهايازاسالمیجمهوريازکمترکند،میحفظراخودنفوذ-استذکرشایانازبکیگازصادراتتوقفرابطه
.)هدبدهمراتهرانبرگذاريتأثیروسیلهروسیهفدراسیونبهتواندمیازبکیعاملکهاستگفتنی(بیندمیآسیب
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دینفوذنکندمیسعیکهاستالییکیاکیداًرژیمایران،اسالمیجمهوريبرخالفتاجیکستانسیاسیرژیمدیگر،سوياز
کردهمنعجماعتنمازدرشرکتازراسال18زیرجوانانکهجمهوريجدیدقانون. نمایدمحدوداالمکانحتیرادولتدر
بهجمهوررئیسرحمانامامعلیدولتجدیداً . باشدمیهاتالشاینتصاویرازیکینماید،میمحدودرادینیتحصیالتو

دورانردحزباینبنیانگذارکهپرداختتاجیکستاندراسالمحیاتتجدیدحزبیعنیدینیمشروعمخالفانباجديمبارزه
نهادهايسرانجلسهنتیجهدرکه32-20پروتکلطبقبر. بودشدهبازداشتبارهااسالمیرسمیغیرتبلیغاتازايدرشوروي
ردخودنظارتتحتراحزباینفعالیتاستدرصدددولتشد،تهیهرحمانریاستتحتکشورانتظامیونظامیاساسی

رئیس. استشدهپیشبینیآنصفوفازحزباینفعاالنورهبرانخروجبرايشرایطایجادهمچنینسندایندر. آورد
. کنندکنترلراآناعضاينامشروعفعالیتواسالمحیاتتجدیدحزبمالیتأمینمنابعکردتوصیهخودزیردستانبهجمهور

برخیعقیدهبه. گرددمیذکرحزبمالیتأمینمنابعازیکیعنوانبهایراناسالمیجمهوريمعموالً تاجیکستاندر
ازتواندمیتاجیکستاندولتآنازبعدکهاستآمیزيتحریکاعمالبهزدندستمذکور،اقداماتهمههدفکارشناسان،

.بزنددستاسالمیمخالفانشدیدسرکوببهوگذشته»باریککار«خیر

اسالمرانایدرکهچراکنندمیاغراقراکشورایندرایراندینینفوذتاجیکستانمسئولینکهآیدمینظربهدیگر،سوياز
.است»ترخطرناك«افغانستانوپاکستاننفوذنظر،ایناز. هستندسنتاهلهاتاجیککهحالیدراسترایجشیعه

درکهاتیاختالفوجودبا. منفیتاآیدمینظربهمثبتبیشترحاضرحالدرتاجیکستانوایرانبینروابطتوسعهاندازچشم
امرنای. شدخواهندمتمایلسازندهتعاملبرقراريبهالمللیبینواقعیتحکمبهنزدیکآیندهدرکشوردوشد،ذکرفوق

زمینهینادروبگذارندالمللیبینانزوايدرراآنکنندمیسعیمتحدانشومتحدهایاالتکهاستایراننفعبهتردیدبدون
عمدتاً هکمرکزيآسیايمنطقهدرزبانفارسیگاهتکیهیککهدارداهمیتایرانبراي. یابندمیدستمعینیهايموفقیتبه

به) ابلکو(دوشنبهکمکبهتواندمیکهآشامیدنیآببهایرانشرقیشمالقسمتنیازهاي. باشدداشتهاست،زبانترکی
دمفیهمتاجیکستانبرايایراناسالمیجمهوريباهمکاري. کندمیایفاراخودمهمنقششود،تأمینآساننسبتاًطور
هباحتماالًمرکزيآسیايفقیردولت. داردنیاززیربناییبزرگهايطرحدرجملهازهاگذاريسرمایهبهدوشنبهزیرااست

هايحاملبهازبکستانباروابطوخامتتشدیدپرتودرتاجیکستان. آمدنخواهدبرآبیبرقهاينیروگاهساختپسازتنهایی
.داردشدیدياحتیاجایرانیانرژي

الحهردرنباشد،ضروريایرانملتودولتبراياگرحتیافغانستان،احتمالیعضویتبازبانفارسیکشورهاياتحادیه
سیاسیایدهف. کنندمیپشتیبانیآنازتاجیکستانعاديشهروندانودوراندیشسیاستمدارانازبسیاري. استمطلوببسیار

ملتیک«ترکینظریهجاري،شرایطدراگرحتیکهگفتتوانمیلذا. استروشنکشوردوبینتعاملنوعایناقتصاديو
نهندهآیدراندیشهایننباشد،اطالققابلتاجیکستانوایراناسالمیجمهوريبینروابطبهفارسیصورتبه»دولتدو–

بههاآناگروداردبستگیتاجیکستانفعلیریاستگیريموضعبهزیاديحددرامراین. یابدتحققتواندمیدورچندان
خواهدتحققحتماًنزنند،لطمهخودنزدیکبسیاروطبیعیسنتی،شریکباویژهروابطبهمنطقهدرغربآنیمنافعخاطر
.یافت
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