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با تاسیس دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران، 
نیاز به تاسیس انجمن علمی مطالعات جهان به عنوان یک 
هسته فکری ) think thank( در کنار سایر انجمن ها 
احساس شد. انجمن ایرانی مطالعات جهان در سال 1390 
تاسیس شد و مراحل فراخوان تاسیس و مجمع عمومی، 
اعضای  از  برخی  تالش  با  انجمن  ثبت  و  مدیره  هیات 
هیات مدیره انجام شد. در همین مدت کوتاه تفاهم نامه 
فصلنامه،  انتشار  مطالعاتی،  های  گروه  تاسیس  همکاری، 
انجمن  کار  دستور  در  سایت  فعالیت  و  ایجاد  همایش،  برگزاری 

قرار گرفت.
برنامه انجمن برای رسیدن به اهداف خود، چاپ کتاب، فصلنامه 
تخصصی به زبان فارسی و بین المللی، ارتباط با اساتید و دانشگاه 
های حوزه مورد مطالعه انجمن، برنامه مبادله دانشجو و بازدیدهای 
دانشگاهی خواهد بود. مطابق با اساسنامه انجمن، دانشجویان علوم 
انسانی می توانند عضو انجمن شوند و انجمن خود نیز می تواند با 

سایر انجمن ها همکاری کند.
انجمن ایرانی مطالعات جهان سعی دارد با برنامه ریزی دقیق 
از  ناشی  خطاهای  کشورها  شناخت  و  شناسی  معرفت  حوزه  در 
کمک  و  داده  کاهش  را  ایران  در  کشورشناسی  های  نابسامانی 
های ارزنده ای به سیاست گذاری و ارائه استانداردهای آموزشی و 

پژوهشی قابل قبول نماید.
کنونی  سیاست  های  پیچیدگی  به  توجه  با  زمینه  همین  در 
هدایت  با  کرد  خواهد  تالش  انجمن  سوم،  هزاره  آغاز  در  جهان 
ارزنده ای به  فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی کمک 
معرفت شناسی در مورد مسائل کشورشناسی، مسائل منطقه ای و 

جهانی و به ویژه موضوعاتی که ایران درگیر آنهاست نماید.
همه  همکاری  از  دارد  تمایل  جهان  مطالعات  ایرانی  انجمن 
اساتید به ویژه اساتید با سابقه، صاحب نظر و متخصص بهره مند 
شود و از آنجایی که مطالعات کشورشناسی دیسیپلین میان رشته 
ای است، بنابراین ضرورت ارتباط با سایر رشته های علمی را درک 
می کند چراکه چنین ارتباطی به مطالعات تخصصی کمک می کند.

در این زمینه استفاده از تجارب صاحب نظران و اندیشمندان 
ایران برای تخصصی کردن این رشته ضروری به نظر می رسد. این 
انجمن می تواند به دانشجویان کمک کند تا موقعیت کشور خود و 
دیگران را به خوبی درک کرده و بتوانند شناخت و ارزیابی صحیح 
از تحوالت کشور، منطقه و نظام بین الملل داشته باشند؛ همچنین 
ارزیابی  با  و  مستمر  طور  به  تا  می کند  کمک  گیران  تصمیم  به 

هزینه-فایده به اجرای سیاست های تصمیم گیری بیاندیشند.
امید است این رشته مطالعاتی و متخصصان مربوط به آن بتوانند 
ایفا  را  خود  نقش  کاربردی  و  آکادمیک  علمی و  جنبه  دو  هر  از 
نمایند. از همین جهت باید تشکیل انجمن مطالعات جهان را به 
عنوان گامی سازنده و در عین حال ضروری برای جامعه آکادمیک 
و  متفکران  همکاری  با  انجمن  این  است  امید  کرد.  تلقی  ایران 
از نیازها و ضرورت  اندیشمندان کشور با درک صحیح و آگاهانه 
های کشور گام های موثری در جهت پیشبرد هدف های انجمن 
به ویژه در زمینه هایی مانند منافع ملی، امنیت ملی و دیگر مقاصد 

مورد نظر بردارد.
این گاهنامه به عنوان گاهنامه انجمن دستاورد اعضای دانشجویی 
انجمن جامعه علمی کشور را آگاه  انجمن است. دانشجویان عضو 
خواهند ساخت و حتی خود تفکرات خویش را عرضه خواهند کرد. 
مطالعات  ایرانی  انجمن  عضو  دانشجویان  عالیق  برایند  گاهنامه 
جهان است. انتشار این گاهنامه در واقع تظاهر عینی این فعالیت و 

انعکاس فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات جهان است.
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کشور  پژوهشي  سرمایه های  ارزشمندترین  علمی از  انجمن های 
محسوب می شوند و از ظرفیت قابل توجهي براي ارتقاي سطح علمي 
جامعه برخوردارند. از جمله مهم ترین اهداف این انجمن ها ارتباط بین 
اعضای جامعه علمی و فراهم آوردن زمینه ای برای فعالیت های علمی و 
پژوهشی با استفاده از توان و ظرفیت دانشگاهیان و محققان است. از این 
رو پس از گذشت نزدیک به شش سال از تاسیس دانشکده مطالعات 
مراکز  کنار  انجمن علمی مطالعات جهان در  تأسیس  به  نیاز  جهان، 
تحقیقاتی و انجمن های دانشجویی فعال در دانشکده احساس شد و پس 
از پیگیری های فراوان، مجوز تأسیس انجمن از کمیسیون انجمن های 

علمی ایران اخذ شد.

  آغاز راه

علوم،  علمی وزارت  انجمن های  کمیسیون  از  مجوز  از کسب  پس 
تحقیقات و فناوری، انجمن اقدام به عضوگیری و برگزاری اولین مجمع 

عمومی سالیانه خودکرد.
در نخستین مجمع عمومي انجمن، که روز یکشنبه 17 مهر 1390 
دانشکده  حنانه  تاالر  در  )ع(  رضا  امام  با سعادت  والدت  با  همزمان 
مطالعات جهان برگزار شد، انتخابات هیأت مدیره دور اول برگزار شد 
و اعضاي اصلي و علي البدل هیأت مدیره و بازرسان مشخص شدند. 

براساس نتایج راي گیري که با حضور نماینده وزارت علوم صورت گرفت 
دکتر سعید رضا عاملي از دانشگاه تهران، دکتر سید صدرالدین موسوي 
جشني از پژوهشکده امام خمیني، دکتر قاسم انصاري از دانشگاه عالمه 
طباطبایي، دکتر احمد سلطاني نژاد از دانشگاه تربیت مدرس و دکتر 
اسداهلل اطهري از دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان اعضاي اصلي و دکتر 
حسام الدین آشنا از دانشگاه امام صادق )ع( و دکتر کامران احمدگلي از 
دانشگاه تربیت معلم به عنوان اعضاي علي البدل هئیت مدیره انتخاب 
شدند. همچنین دکتر جواد شعرباف و دکتر ناهید پوررستمي از دانشگاه 

تهران به عنوان بازرسان انجمن مطالعات جهان انتخاب شدند.

   پس از آن هیأت مدیره با برگزاری جلسات متعدد به تصمیم گیری 
در مورد خط مشی و فعالیت های آتی انجمن پرداخت. از جمله این 
تصمیمات می توان به برقراری ارتباط با سایر انجمن ها و نهادهای دارای 

نـگاهی به فـرآیند تـشکیل انجمــــن ایــرانی مطــالعات جــهان
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زمینه فعالیت مشترک، همکاری با انجمن  های دانشجویی، راه اندازی و 
تقویت سایت انجمن، تأسیس گروه های مطالعاتی و کمیته های اجرایی 
انجمن، انتشار فصلنامه و خبرنامه مطالعات جهان و برنامه ریزی برای 
برگزاری نشست ها، کارگاه های تخصصی و همایش های علمی اشاره کرد.

   نخستین گام 
 ازآنجاکه فعالیت قانونی انجمن مستلزم ثبت قانونی آن در اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بود، دست اندرکاران انجمن در 
نخستین گام همه تالش خود را صرف پیگیری این مهم کردند. هم 
زمان تالش های مستمری برای اجرای سایر مصوبات هیات مدیره و 
فراهم ساختن بستر الزم برای فعال سازی انجمن آغاز شد. در این 
راستا ابتدا تالش شد تا از طریق مکاتبه با سایر انجمن های مرتبط و 
مراکز مطالعاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی ذیربط، معرفی شایسته 
ای از انجمن به عمل آید که بحمداله بازخورد مناسبی نیز دریافت 
داشت. برای مثال انجمن موفق به جلب موافقت برای امضای تفاهم نامه 
همکاری با مرکز اسالمی آفریقای جنوبی، سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، سازمان فرهنگی اکو گردید. 
همچنین چند انجمن و دانشکده از جمله انجمن علوم سیاسی ایران 
آمادگی خود را برای همکاری در زمینه های پژوهشی و تشکیل اتحادیه 
ای از انجمن های مرتبط اعالم کردند. به عالوه، با چند دانشگاه در سایر 
استان ها مذاکراتی صورت گرفت تا در صورت امکان دفتر نمایندگی 

انجمن در آن ها تشکیل شود.
ایجاد ساختاری  برای  اقدامات صورت گرفته تالش  از  یکی دیگر 
منظم برای فعالیت های آینده انجمن بود. به همین دلیل مقرر شد 
فعالیت های انجمن در قالب گروه های مطالعاتی و کمیته های اجرایی 
صورت گیرد. بنابراین مطابق اساسنامه، تشکیل کمیته های آموزش، 
پژوهش، دانشجویی، روابط بین الملل و انتشارات مورد تایید هیات 
مدیره قرار گرفت. همچنین برقراری ارتباط و همکاری با انجمن های 
دانشجویی به منظور هم افزایی علمی در دستور کار انجمن قرار گرفت. 
تشکیل گروه های مطالعاتی فلسطین و ترکیه در انجمن و مذاکره با 
دبیران انجمن های دانشجویی دانشکده مطالعات جهان در همین راستا 

صورت پذیرفت.

    تولید محتوا
 تولید محتوای علمی یکی از مهم ترین اهداف تشکیل انجمن ها به 
شمار می آید. از این رو انتشار فصلنامه مطالعات جهان به عنوان یکی 
از بارزترین نمودهای تولید محتوا مورد توجه انجمن قرار گرفت. کسب 
مجوزها و موافقت های الزم برای انتشار نخستین شماره و  فراهم آوردن 
زیرساخت های اجرایی برای آن نیز از جمله مراحلی بود که  علی رغم 

دشواری بسیار به پایان رسید. تا اکنون سه شماره از این فصلنامه با 
موضوعات امریکا، هند و جنبش وال استریت منتشر شده و در دسترس 
عالقه مندان قرار گرفته و انتشار شماره چهارم نیز در مراحل پایانی 
است. به منظور معرفی هرچه بهتر فصلنامه دو پایگاه اینترنتی نیز برای 
آن طراحی شده و در دسترس است. در این پایگاه ها کاربران عالوه بر 
آشنایی با موضوعات مورد مطالعه فصلنامه و هیات تحریریه می توانند با 
کلیدواژه های مورد نظر خود به جستجو در مقاالت چاپ شده بپردازند و 

متن کامل مقاالت را نیز مشاهده کنند.

   ارتباط با اعضا
 اعضای انجمن از مهم ترین ارکان و مخاطبان آن به شمار می روند و 
حفظ ارتباط با آن ها از اصلی ترین برنامه های مدیریت انجمن است. در 
کنار تولید خبرنامه، سایت اینترنتی با در اختیار گذاشتن امکانات متعدد 
می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در اطالع رسانی و ایجاد و حفظ این 
ارتباط مستمر، بسیار موثر باشد. با تالش کادر اجرایی انجمن سرانجام 
قالب نهایی وبسایت طراحی و نصب شد و ان شاءاهلل درآینده نزدیک به 
یاری اعضای فعال انجمن به سایر زبان ها نیز قابل مشاهده خواهد بود. 

   خبرنامه مطالعات جهان

 هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار انجمن 
نخستین شماره خبرنامه مطالعات جهان منتشر شد و در دسترس اعضا 
و عالقه مندان قرار گرفت. این شماره مروری است بر اهم فعالیت های 
صورت گرفته و امید است انتشار منظم و مستمر شماره های آتی آن 
بتواند در زمینه اطالع رسانی در زمینه فعالیت های انجمن موثر واقع 

شود. 
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    تأسیس انجمن های علمی چه ضرورت هایی را الزامی می کند؟
در هر حوزه کار علمی، حوزه های تخصصی به وجود می آید، یا یک تنوعی از تخصص 
ها به وجود می آید که انجمن های علمی می توانند مجموعه آن تخصص های متنوع را 
ذیل یک پرچم جمع کنند . شاید بهتر است، بگوییم اجتماع رشته های به هم مرتبط و 
دارای یک ساختار در انجمن ها تحقق پیدا می کند. برای مثال در همین حوزه مطالعات 
جهان مطالعات کشوری وجود دارد که به تعداد کشورهای دنیا عالقه و تخصص وجود دارد 
و می تواند منشاء تقویت مطالعات کشورهای مختلف جهان شود. عرصه مطالعات موضوعی 
جهان نیز رشته ها و بین رشته ای های زیادی را در ذیل انجمن علمی مطالعات جهان 
جمع می کند مثل مطالعه مسائل راهبردی جهان از جمله امنیت، انرژی، محیط زیست، 
غذا، اخالق  یا موضوعات محوری جهان مثل  »دین« این ها همه ذیل حوزه مطالعات 
جهان قرار می گیرد که هم حوزه های آموزشی خاصی و هم حوزه های پژوهشی تخصصی 
دارد. انجمن ها ساختارهایی اند که می توانند مجموعه این رشته های به هم مرتبط را زیر 
چتر یک فعالیت علمی جمع کنند. از سوی دیگر ما همگی یک وظیفه آموزشی پژوهشی 
داریم، و یک وظیفه داوطلبانه در حوزه های علم، که باز انجمن ها نمودی از فعالیت های 
داوطلبانه اعضا به حساب می آید که کنار با جمع شدن در کنار هم برای کار جمعی و 

گروهی کمکی کنند به پیشبرد حوزه علم مدد رسانند.  
آنهاست  نظام مند  نهادینه و  انجمن ها دارند طبیعت  از خاصیت های مهمی که  یکی 
که مسیر ممتدی را شکل می دهد، لذا فعالیت های آموزشی افراد با خاتمه تحصیل در 
یک مقطع ممکن است پایان پذیرد ولی عضویت آن ها در انجمن ها امکان ادامه برای 
فعالیت های علمی را فراهم می سازد.  در واقع انجمن ها یک کلوپ دائمی دانش ورزی و 
همکاری علمی و همکاری پژوهشی اند که برای عالقه مندان به این حوزه مربوط فضای 
همکاری ایجاد می کنند. به نظرم یکی دیگر از ضرورت های تشکیل انجمن ها و خاصیت 
مهم انجمن ها در مرز علم حرکت کردن است. دانش، البته کهنه نمی شود ولی دانش نو 
و یافته های نو هر حوزه حکم هوایی را دارد که سبب ادامه حیات علم می شود. اگر ما 
هوای تازه نخوریم، طبعاً زندگی سالمت و بالندگی و نشاط الزم را نخواهد داشت. انجمن 
ها می توانند کمک کنند که این تازگی در حوزه علم باقی بماند. اهمیت دیگر انجمن ها، 
پر کردن خالءهای علمی است، آموزش در هر رشته ای دیر به دیر بازنگری می شود ولی 
انجمن های علمی جریان سیالی اند که دائماً می توانند خالءهای آموزشی را پر کنند، 

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان:

تنوع، تکثر، 
نوآوری و رقابت 
صحیح علمی، 
بنیان فعالیت های 
انجمن است

  انجمن علمی 
مطالعات جهان با 
همکاری متفکران 
و اندیشمندان 
کشور، می تواند 
گام موثری در 
پیشبرد اهداف 
ملی داشته باشد

***        

  در مدت 
کوتاهی که 
ازتاسیس انجمن 
می گذرد، با 
سازمان ها و 
نهادهای مختلف، 
تفاهم نامه 
همکاری منعقد 
کرده ایم
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و  علمی  خالءهای  یافتن  دنبال  به  همیشه  باید  ها  انجمن  لذا 
آموزشی متناسب با نیاز فضای آموزش کشور و نیازهای اساسی 

که دولت، بخش خصوصی و مردم دارند، باشند.

مطالعات  علمی  انجمن  های  فعالیت  اهم  تاکنون   
جهان چه بوده است؟

اولین  پس  است،  جوانی  انجمن  جهان،  مطالعات  انجمن 
اقدامش این بود که وضعیت قانونی را برای انجمن شدن مناسب 
شکل  و  انتخابات  برگزاری  مدیره،  هیأت  جلسه  تشکیل  کند. 
گیری هیأت رئیسه و انتخاب رئیس انجمن، اقدامات مربوط به 
نهادسازی و استقرار نهادینه انجمن می شود که انجام شد  و 
مراحل نهایی ثبت انجمن درحال انجام است. اقدام مهم دیگر 
مطالعات  فصلنامه  است که  انجمن  علمی  ارگان  انتشار  انجمن 
جهان است و معموالً زمان می برد تا انجمن ها بتوانند فصلنامه 
قبل  از  که  تدابیری  با  خوشبختانه  ولی  کنند  آماده  نشر  برای 
صورت گرفته بود و سهم مهم و اصلی را در این کار آقای دکتر 
انتشار و  شعرباف داشته و دارند، هم در تأسیس انجمن و هم 
موفقیت فصلنامه مطالعات جهان گام مهمی برداشته شده و ما 

در آستانه چاپ سومین شماره فصلنامه قرار داریم.
برنامه  به  منجر  که  انجمن  رئیسه  هیأت  جلسات  برگزاری 
ریزی هایی برای سال91 شد؛ از جمله راه اندازی سایت انجمن، 
برگزاری  برای  توافق  و  رسمی،  علمی  های  نشست  برگزاری 
کنفرانس های علمی که توافق کردیم که به مرور برگزار خواهد 
مراکز  و  مؤسسات  و  ها  انجمن  سایر  با  همکاری  موضوع  شد. 
که  مراکزی  از  مفصلی  فهرست  که  است  مطرح  هم  دولتی 
پتانسیل ارتباط انجمن با آنها وجود دارد. تهیه شد و مکاتباتی 

با مراکزی صورت گرفته است که باب همکاری را آغاز کنیم. 
ارتباط انجمن علمی مطالعات جهان با انجمن های دانشجویی 
حوزه های مرتبط مثل انجمن علمی آمریکا و… نقش کلیدی 
در توسعه فعالیت های انجمن دارد که به مرور فعال می شود. 
بحث عضو گیری و افزایش اعضاء مطرح است. اشتغال زایی و 
همکاری برای اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن مطرح است. 
انجمن علمی مایل است طرحی برای اشتغال فارغ التحصیالن 
از آنها برای حضور در جلسات که ضمن این  داشته باشد. اوالً 
که عضو انجمن باشند با همکاری آنها بتوانیم برای حضور زمینه 
اشتغال را فراهم کنیم.ثانیاً، همکاری بین المللی مطرح است که 
باب  بتوانیم  مختلف  در حوزه کشورهای  علمی  های  انجمن  با 
همکاری را باز کنیم. ما باید بتوانیم زمینه همکاری هایی ایجاد 
کنیم و احتماال تا سال آینده بتوانیم امکان برگزاری یک نشست 
باشیم. بحث  را داشته  فعال علمی  انجمن های  با حضور سایر 
تدارک گاهنامه انجمن است  که مجموعه فعالیت هایی را بتواند 
منعکس کند امیدواریم اولین شماره هرچه  زودتر منتشر شود. 
با همکاری  را  زیادی  نشست های  انجمن  در همین مدت هم 

دوستان دیگر برگزار کرده است. 
، سازمانی  ندارد  انجمن بودجه خاصی  باید توجه داشت که 
است که به صورت دواطلبانه باید اداره شود. فعالیت های اداری، 
فرهنگی و آموزشی آن به صورت داوطلبانه است و در واقع اعضاء 
در پیش برد کارها داوطلب هستند مشارکت می کنند و انجمن 
نهادهای  از  را  باید سعی کنیم منابع مالی  برند. ما  را جلو می 
بتواند  انجمن  تا  کنیم  تأمین  جهان  مطالعات  منافع  با  مرتبط 
مسیر رو به پیشرفتی را دنبال کند. بدون منابع مالی توسعه کار 

انجمن سخت است.

 از نقش و تأثیر اعضای انجمن چه ارزیابی دارید؟
اساساً انجمن هویت و بودن و استمرارش منوط به فعال بودن 
است، ما اگر این هنر را داشته باشیم که شرایط را برای همکاری 
برای مثال  ایم.  نظر من موفق شده  به  فراهم کنیم  اعضا  همه 
با  استفاده می کند  تولید کننده  به عنوان  از کاربر  پدیا  ویکی 
این شگرد توانسته تمام کاربران را به تولید کننده تبدیل کند. 
در انجمن باید اعضا تولید کننده باشند. همین جا من به عنوان 
یکی از اعضای انجمن عرض می کنم که انجمن به همه کسانی 
که با نوآوری خودشان، با طرح یک مسئله، موضوع، و یک ایده 
خوب، مسیر انجمن را باز می کنند برای تکثر و تنوع، ما نباید 
وقتی  اجتماعی  های  فعالیت  مرگ  بمانیم،  ثابتی  ی  نقطه  در 
است که یک کاری بدون خالقیت فکری صرفا بصورت کلیشه 
ای تکرار شود.  باید ضمن این که یک سنتی ایجاد می شود در 
مورد فعالیت های انجمن ولی باید تنوع و تکثر و نوع آوری بنیان 

فعالیت های انجمن باشد. 

 تفاوت بین انجمن  مطالعات جهان و انجمن های 
مشابه چیست؟

واقعیت این است که کار انجمن خیلی مشخص است، به این 
از درون مطالعه جهان  انجمن علمی مطالعات جهان  دلیل که 
به وجود آمده است. انجمن مطالعات جهان، انجمنی بین رشته 
و  اقتصاد  سیاست،  فرهنگ،  متفاوت  منظرهای  از  و  است  ای 
موضوع  مثال  برای  کند.  می  نگاه  موضوع  به  اجتماعی  ارتباط 
روابط  انجمن  و   است  سیاست  عرصه  سیاسی،  علوم   انجمن 
نگاه  مسائل  به  المللی  بین  روابط  خاص  منظر  از   بین الملل 
می کند. ما نباید وارد طرح های رقابتی شویم، بلکه همکاری 
با انجمن های مرتبط، انجمن علوم سیاسی، انجمن روابط بین 
الملل و انجمن مطالعات فرهنگی و رسانه و سایر انجمن ها یک 
هدف مطلوب است.  چه بسا اجتماع انجمن های علوم انسانی 
انجام  بزرگی در سطح جهانی  بتواند کارهای  و علوم اجتماعی 
بدهد و ما بتوانیم به عنوان یک عضو در این انجمن کمک کنیم. 
رقابت را باید در توسعه همکاری ها بکار گرفت تا این که رقابت 

را به میدان تمایزهای تلخ کشاند.

   شرایط عضویت در انجمن چیست؟
دانشجویان  لیسانس،  مقطع  التحصیالن  فارغ  انجمن،  در 
مقاطع فوق لیسانس، دکتری و اعضای هیأت علمی می توانند 
نشدیم.  قائل  ای  رشته  محدودیت  عضویت  برای  شوند.  عضو 
با مطالعات جهان و علوم  ولی طبیعتاً حوزه های علوم مرتبط 

اجتماعی اولویت دارند. 

   رابطه فصلنامه و انجمن چیست؟ و چرا دانشجویان 
نمی توانند مقاله مستقل ارائه دهند؟

فصلنامه ارگان انجمن است و مدیر مسئول و اعضای تحریریه 
این که  اما  تعیین می شود.  انجمن  نظر هیأت مدیره  براساس 
دانشجویان بتوانند مقاله مستقل ارائه بدهند،  اشکالی ندارد؛ ده 
درصد مقاالت فصلنامه می تواند به مقاالت مستقل دانشجویان 
مقاالت  در  همچنین  یابد،  اختصاص  دکتری  و  لیسانس  فوق 
مشترک، دانشجو می تواند نویسنده اول باشد و استاد، نویسنده 
این  داده  انجام  دانشجو  را  مقاله  اصلی  فعالیت  اگر  البته  دوم، 
کارهای  راه  هایشان  مقاله  چاپ  برای  دانشجویان  است.  شروع 
دیگری هم دارند، مثاًل انجمن علمی مطالعات آمریکا در نشریه 
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ای مقاالت دانشجویی را چاپ می کند یا مثاًل می توانند ذیل 
نشریه  صورت  به  و  کنند  درست  را  دانشجویی  نشریه  انجمن 

الکترونیک منتشر نمایند. 

  در حال حاضر رابطه دانشجویان و انجمن در چه 
حدی است ؟و از نظر شما حد مناسب چیست؟

تمام عرصه های فعالیت انجمن، عرصه دانشجویی است، چه 
در برگزاری کارگاه های علمی، چه در برگزاری کنفرانس های 
علمی، چه به عنوان برگزار کننده و چه به عنوان تولید کننده 
و  فکر  با  تواند  المللی می  بین  محتوا. همچنین همکاری های 
درس  برای  ما  مثال  برای  بگیرد.  صورت  دانشجویان  همکاری 
برگزار می  دانشجویان  برای  رسانه، ساالنه یک سمینار  فلسفه 
اصاًل  من  است.  مشترک  مقاالت  ارائه  برای  فرصتی  که  کنیم 

مدیریت  در  فقط  دانشجویان  که  ندارم  اعتقاد 
می  بلکه  باشند  نقش  دارای  ها  نشست  اجرایی 
توانند در قسمت تولید محتوایی هم شرکت کنند. 
آن طرف  از  اینکه  کنند. ضمن  تولید  محتوی  اگر 
دانشجو  دوستان  باید  هم  داوطلبانه  کار  این  هم، 
بپذیرند که در کارهای اجرایی کمک کنند. کار عار 
نیست. ما خیلی زود می افتیم در دام روحیه ای که 
مثاًل فکر می کنیم اگر بایستیم دم در و خوش آمد 
به مردم بگوییم یا به عنوان مجری در برنامه شرکت 
کنیم و یا... اینها جز فعالیت های سطح پایین است. 
ما زمانی موفق می شویم که اساتیدمان هم دم در 
به مهمانان خوش آمد بگویند و در ثبت نام کمک 
کنند.  علم اساساً با تواضع و کار گسترده جلو می 

رود. مرگ علم در تکبر است لذا باید در همه  عرصه ها کمک 
کنیم. فعالیت های انجمن نباید در این مقوله های خالصه شود. 
انجمن چه بسا باید برنامه هایی را علمی- تفریحی تعریف کند. 
مثاًل اعضا در پارکی جمع شوند هم بحث علمی مطرح بشود و 
هم تفریحی صورت بگیرد. یا برنامه های مسافرتی گذاشته شود 

و در حین سفر همفکری های علمی صورت بگیرد.

 درباره برنامه های آینده انجمن توضیحی  بدهید؟
کلیات روشن است. ما در مورد کلیات به توافق نظر رسیده 
ایم ولی عمیق شدن آن مستلزم توسعه کار و فعالیت های علمی 
باز کنند. نشست  رو  راه  این  باید  انجمن  اعضای  است.  انجمن 
باید  انتخابات انجمن بگذاریم.  نباید فقط برای  های انجمن رو 
نشست های همفکری را برگزار کنیم و اعضا افکارشان را بیان 
کنند. روی مرز علم حرکت کردن، کار شبکه ای کردن، نشست 
های بین المللی و سالیانه گذاشتن، پر کردن خالءهای علمی، 
کار  اصلی  خطوط  ها  این  مردم،  و  دولت  با  علم  رابطه  توسعه 
یک  های  فعالیت  مجموعه  برای  داریم  نیاز  ولی  است  انجمن 
تقویم کاری بنویسیم و به اجرایی آن مقید باشیم. اگر بخواهم 
برنامه سه سال آینده انجمن را توضیح بدهم، باید چنین بگویم؛

سال اول کار انجمن: نهادسازی است، سال دوم کار انجمن: 
توسعه فعالیت های ملی است و سال سوم: سال توسعه فعالیت 

بین المللی است.

پاسخ  و  پرسش  در  که  نکته خاصی هست  اگر     
مطرح نشده، بفرمایید؟

هایش،  فعالیت  بر  مقدم  ولی  دارد  هایی  فعالیت  انجمن 
ارزش های فکری و معرفتی انجمن است شاید یکی از ضرورت 
بتواند ارزش ها  این است که  انجمن  های اصلی در نهادسازی 
پایه  درست  را  انجمن  های  فعالیت  زیرساختی  های  معرفت  و 
ریزی کند. اگر یک انجمن علمی از یک بنیان معرفتی استوار 
کشکول  یک  به  تبدیل  خود  کاری  مسیر  در  نباشد  برخوردار 
کاری  یا گرفتار آنارشیسم فکری می شود. در بنیان علم یک نوع 
جداسازی بین علم و دین صورت گرفته است. 
در صورتی که جامعیت علم منوط به  این امر 
الهی  عقالنیت  مرجع  از  علم  که  است  مهم 
جامعیتی  از  الهی  عقالنیت  بگیرد.  سرچشمه 
نیازهای مادی  بر  ناظر  برخوردار است که هم 
انسان است و هم نیازهای معنوی را مورد توجه 

قرار می دهد. 
باید در مسیری حرکت داد  بنابراین علم را 
آسایش داشته  احساس  علم  افراد در ذیل  که 
و  نیست  جدا  نافع  دین  از  نافع  علم  باشند. 
فعالیت در حوزه علم جدای از فعالیت در حوزه 
را  خودش  شعار  تهران  دانشگاه  نیست.  دین 
دانشگاه الهی، بصیر، بالنده و با نشاط، قرار داد 
و این شعار پایدار و ماندگار علم صالح و علم نافع است. تک تک 
این عناصر چهارگانه عناصری اند که مسیر علم را به سمت علم 
نافع و جامع و مؤثری می برند. بنا بر این انجمن علمی مطالعات 
جهان، ارزش های خود را بر اساس ارزش های یک انجمن علمی 
سکوالر تعریف نمی کند و در اساس به مرجعیت دین برای ایجاد 

راهبرد درست در حوزه علم باور دارد. 
امیدوارم انجمن علمی مطالعات جهان بتواند اصول ارزشی و 
معرفتی انجمن را بر اساس اهداف و ارزش های الهی ایجاد کند 
و علمی را که می تواند به سمت نیرنگ و سلطه گرایی بلغزد به 

سمت علم مؤثر، نافع به حال مردم و علم حکیم حرکت دهد. 

  وظایف تعریف 
شده برای انجمن در 
سال اول نهادسازی، 
در سال دوم توسعه 
فعالیت های ملی و 

در سال سوم توسعه 
 فعالیت های 

بین المللی است
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کشور  این  کلی  سیاست  ترکیه  در  توسعه  و  عدالت  حزب  آمدن  کار  روی  از  پیش  تا 
در منطقه قفقاز مبتنی بر ارزشهای سکوالریستی و نگاه پان ترکیستی)بخصوص در قبال 
آذربایجان و ارمنستان( بود اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در2002 و تحت 
تاثیر نظریات داود اغلو، اصالحات و تغییراتی در این زمینه حادث شد که موجبات ارتقاء 
هرچه بیشتر سطح روابط اقتصادی وسیاسی با کشورهای این منطقه را فراهم آورد. به اعتقاد 
آنها ترکیه باید به عنوان یک بازیگر زبده ی منطقه ی نقش پر رنگ تری در خاورمیانه، شمال 

آفریقا ومنطقه ی قفقاز ایفا کند.
گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت منطقه ی چه به لحاظ سیاسی و چه اقتصادی نیاز به 
با تکیه بر سیاست تنش صفر  این منطقه داشته و  اقتصادی موجود در  بازار های  انرژی و 
با همسایگان، دیپلماسی اقتصادی و وجهه ی اسالمی و دموکراتیک خود سعی در گسترش 
رغم  علی  دلیل  همین  به  و  دارد.  را  منطقه  این  کشورهای  در  گذاری  تاثیر  و  مناسبات 
اختالفات دیرین ایدئولوژیکی با روسیه، اما هنوز بعد از آلمان، ترکیه بزرگترین خریدار گاز 
این کشور است و اکنون هم با توجه به تقابل این دوکشور در سوریه "تانرییلدیز" وزیرانرژی 
ومنابع طبیعی ترکیه اظهارداشت است: میان ترکیه وروسیه به خاطرمسائل سوریه،درزمینه 

انرژی مشکلی پیش نخواهدآمد.
انرژی این منطقه به اروپا از  ایفای نقش موثر در احداث خطوط  با  عالوه بر این ترکیه 
جهت  در  گامی  اقتصادی  منفعت  از  بهر ه مندی  میتواند ضمن  کوبا-تفلیس-جیهان  جمله 
این  در  تجاری  روابط  توسعه ی  راستای  در  بردارد.همین طور  اروپا  اتحادیه ی  به  رسیدن 
منطقه دست به سرمایه گذاری و حمایت از تجار و سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه 
های مختلف از جمله احداث فرودگاه،انرژی، نساجی، رسانه های گروهی و ارتباطی و حتی 
شرکت های نظامی زده است) به طور مثال حدود 1267شرکت ترکیه  ی تنها در آذربایجان 
به ثبت رسیده است(ضمن اینکه این امر تا حد زیادی توانسته به حل مشکل بیکاری در 

ترکیه کمک کند.
در مورد ارمنستان که بیشترین مشکل را در منطقه با ترکیه دارد، باید خاطر نشان کرد 
که گرچه هنوز روابط و. مناسبات دلخواه ما بین این دو برقرار نیست اما میتوان به گام های 
به برگزاری نشست های  اشاره کرد  این زمینه برداشته شده  موثری که در دولت اخیردر 
علمی مشترک، تبادل دانشجو و توافق بر سر پاکسازیوالیروبی» آریاچاي–آخوریان« وپیمان 

زوریخ)نخستین پیماني که پس ازیک قرن خصومت میان ترکیه وارمنستان امضاءشد(.
در مجموع تغییر نگاه و دیدکاربردی که ترکیه به این منطقه به خصوص پس از روی کار 
آمدن حزب عدالت و توسعه داشت  بیشتر اقتصادی بود و با سرمایه گذاری و توسعه روابط 
تجاری نه نتها سود اقتصادی فراوانی نصیب خود کرده، بلکه قدرت تاثیر گذاری بیشتری 
هم بدست آورد، ضمن اینکه با کنار گذاشتن دیدگاه رادیکال پان ترکیستی به این مناطق 
توانست بر برخی از اختالفات خود با همسایگانش با سهولت بیشتری  فائق آید و بیشتر بر 
اساس منافع ملی عمل کند و برخالف گذشته سعی کرد با استفاده از قدرت نرم و نشان 
دادن خود به عنوان کشوری دموکراتیک و مسلمان، حتی نیرو هایاسالمی که از بعد فروپاشی 

شوروی در این منطقه وجود دارند را نیز به سمت خود جلب کند .

سیاست 
خارجی حزب 

عدالت و توسعه 
ترکیه  در 

آسیای مرکزی 
و قفقاز

شبنم چادری/ دانشجوی 
کارشناسی ارشد روابط بین الملل 

عالمه طباطبایی / عضو انجمن 
علمی مطالعات جهان

ترکیه با استفاده 
از قدرت نرم 

توانست در 
منطقه قفقاز 

نقش موثری ایفا 
کند
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بیست و پنج سال پس از توصیف انتقادی استانلی هافمن از  نظریه های روابط بین 
اساسی  های  چارچوب  گفت  توان  می  امریکایی،  اجتماعی  علم  یک  عنوان  به  الملل 
نظریه های روابط بین الملل، تغییر زیادی نکرده اند. کتاب های روابط بین الملل به 
طور مداوم توسط نویسندگان غربی مخصوصا امریکایی نوشته می شوند و بر تفسیرهایی 
از سیاست جهانی تکیه می شود که در آن غرب مخصوصا آمریکا به طور طبیعی در 
نظریه  تخصصی  در مجالت  منتشر شده  الگوهای  دارد.  قرار  رویدادهای جهانی  مرکز 
های روابط بین الملل، سلطه دانشمندان آمریکایی و اروپایی و همچنین برتری روش 
های عقالنی تفکر را نشان می دهد. از طرف دیگر، تدریس روابط بین الملل، علی رغم 
باقی مانده  به طور اساسی محلی2)غربی(  برای جهان روایی1،  درخواست های مکرر 

است.
در این راستا، نویسندگان برجسته ای در تالش برای نشان دادن این وضعیت، نظریه 
های روابط بین الملل را به پارادایم کوهن، نظام اجتماعی، و رویه اجتماعی  تشبیه کرده 
اند. بنا به اظهار جان واسکوئز، نظریه پردازی در حوزه نظریه های روابط بین الملل در 
چارچوب پارامترهایی اتفاق می افتد که توسط رهیافت واقع گرایی تعریف شده اند. این 
تا اندازه ای به موجب همزمان بودن پیدایش رشته روابط بین الملل و ظهور واقع گرایی 
در امریکاست، که در نتیجه آن واقع گرایی به طور جدایی ناپذیری با  این رشته علمی 
و جامعه دانشگاهی آن، پیوند خورده است. به صورتی که سه فرضیه اصلی واقع گرایی، 

پایه و اساس تاسیس رشته نظریه های روابط بین الملل را فراهم می کنند: 
 موضوع نظریه های روابط بین الملل مطالعه منازعات قدرت، جنگ و صلح است.

 دولت ها بازیگران اصلی در چنین پویایی هایی هستند.
 سیاست های داخلی و بین المللی بر اساس منطق های متمایز استوار هستند.

مفاهیم  در  همواره  گرایی”3  واقع  گذشته  شبح   “ دهه،  چندین  گذشت  وجود  با 
دستورالعمل  تنها  نه  گرایی  واقع  است.  آشکار  سیاسی  رویه  و  جهانی  نظم  آکادمیک 
پژوهشی عقالنی مشترکی را شکل داده است که توسط ویور به عنوان سنتز نئو- نئو 
چارچوب  تا  کرده  عمل  چنان  گفتمانی  در سطح  همچنین  بلکه  است،  شده  توصیف 
های ایده آلیست محور را- به عنوان رویکردهای غیرقابل دفاع درباره جهانی که در آن 
منازعه و استفاده از زور ویژگی های اصلی هستند-  بی اعتبار کند. از طرف دیگر دیدگاه 
رایج در باره تاریخ جهان به شکل اصالح ناپذیری اروپا -محور است زیرا دوران نو را به 

شکل تنگاتنگی با شکل گیری اروپا و گسترش جهانی آن پیوند می زند.
انگارش دوباره روابط بین الملل اساسا به بازاندیشی در پاسخ این پرسش بنیادی باز 
می گردد که روابط بین الملل از چه تشکیل می شود. این انگارش دوباره ایجاب می کند 
به دنبال کانون های بدیلی از تولید دانش بگردیم که مجموعه متفاوتی از ابزارها و منابع 
را در اختیار داشته باشند. روابط بین الملل به عنوان رویه های اجتماعی، فضایی ایجاد 
می کند که در آن فهم های خاص از جهان بر فهم های دیگر مسلط هستند. منافع 
خاص بر منافع دیگر برتری داده می شوند و رویه های قدرت و سلطه، چارچوبی طبیعی 
تلقی می شوند. فهم ها، منافع و رویه هایی که به عنوان دروازه ها در مسیر تولید دانش 
روابط بین الملل عمل می کنند. بنابراین وظیفه تحلیل گر انتقادی بررسی این نکته 
است که چگونه و چرا گزارش های خاص از نظریه های روابط بین الملل مسلط شده 
اند و تعیین کند چه صداهایی به واسطه این روند خاموش شده اند. در این راستا، پروژه 
1. Cosmopolitanism
2. parochial
3. Ghost of Realism Past

 دروازه و 
دروازه بانان 
در نظریه های 
 روابـــط 
بین الملل
   رحمت حاجی مینه / عضو هیات علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شرق / 
عضو انجمن علمی مطالعات جهان
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اسالمی کردن دانش از این فرض آغاز می شود که رخوت فکری 
و معنوی که دامن امت اسالمی را فرا گرفته است به امپریالیسم 
امپریالیسم که ریشه  این  باز می گردد. وجه مشخصه  معرفتی 
در قوم محوری دارد سر سپردگی به انتزاع دانش و تفکیک آن 
از ارزش های مابعد الطبیعی و اخالقی است که باید الهام بخش 

آن باشند.
وضعیت جهان جنوب و کشورهای غیر غربی به عنوان موضوع 
مطالعه و تولید کننده دانش نظریه های روابط بین الملل به طور 
بین  روابط  رشته  در  خودارجاعی  های  رویه  چنین  با  مستقیم 
الملل مرتبط هستند. گفته توسیدید بیش از دو هزار سال قبل 
مبنی بر این که”اقویا آنچه را که می خواهند انجام می دهند 
در حالی که ضعفا آنچه را که باید"، همواره این ایده را بازتولید 
می کند که کشورهای جنوب برای مطالعه سیاست بین الملل 
بی ربط هستند. در این راستا، آکاریا و بوزان در باره علت ناپیدا 
بودن نظریه های غیر غربی روابط بین الملل پنج تبیین عمده 

ارایه کرده اند: 
1-نظریه غربی روابط بین الملل راه درست شناخت روابط را 

پیدا کرده اند.
2-نظریه های غربی روابط بین الملل به قول گرامشی چیرگی 

یافته اند.
وجود  راستی  به  الملل  بین  روابط  غربی  غیر  های  3-نطریه 

دارند ولی از نظر پنهانند.
4-شرایط محلی مانع تولید نظریه های غیرغربی روابط بین 

الملل می شود.
5-غرب خیلی زودتر گام در این راه گذاشته است و جهان غیر 

غرب در حال جبران عقب ماندگی خود است.  
از  تبیین ها و مشکالت موجود در مسیر گذر  این  بر  عالوه 
دروازه های تحمیلی، دانشوران غیر غربی تحت فشار هستند تا 
دربانان دانش که شامل مجالت تخصصی، انجمن های علمی، 
کارشناسان دانشگاهی و موسسات در مرکز می باشد، پشت سر 
بگذارند. در خصوص نظریه های روابط بین الملل، رویه های چاپ 
و انتشار در مجالت به طور جدی برای دانشمندان جهان سوم 
سنگین هستند. هر اندازه که فصلنامه ای نظری و تئوری باشد 
نوشته های جهان سوم  برای  دارد که فضایی  احتمال کمتری 
در آن وجود داشته باشد. مشارکت واقعی در مجالت تخصصی  
در  کارشناسی  به  عادی  طور  به  الملل  بین  روابط  های  نظریه 
مورد کشوری خاص محدود شده است. استفاده از زبان انگلیسی 
و استفاده مناسب از “زبان روابط بین الملل” مانع ورودی بزرگی 
ایجاد می  انتشار مقاله  و  فعالیت های چاپ  برای مشارکت در 
کنند. موسسات و دانشگاه های امریکایی و اروپایی شرکاء فعال 
که  هستند،  رشته  این  عمده  تحقیقاتی  دستورالعمل  ایجاد  در 
مالحظات بسیار کمی در آن برای نیازها و نگرانی های علمی در 

قسمت های دیگر جهان وجود دارد. 
اگرچه دروازه بانی جزء اصلی نهادینه سازی نظریه های روابط 
بین الملل بوده است، بحران فکری که در حال حاضر این رشته 
را فراگرفته است و در نامتجانس بودن برخورد های نظری  با 
جهان و مشکالت اساسی جهانی آشکار است، نسبت به استفاده 
جایگاه شکل  تغییر  دهد.  دانش هشدار می  جایگزین  منابع  از 
ایده ها ممکن است جنبه های متمایز سیاست جهانی  گیری 
را آشکار کند که دیدگاه های مسلط نمی توانند ببینند. دانش 

انتقادی در چارچوب  نظریه های روابط بین 
این  پذیرد که  واضح می  بطور  را   این  الملل 
حوزه باید برای شامل شدن جنبه های جدید 
که در آن موضوعات به حاشیه رانده شده می 
کند.  پیدا  بسط  باشند،  داشته  صدایی  توانند 
با  استعماری  پسا  و  فمینیستی  رویکردهای 
برجسته کردن رابطه بین تولید نظریه و بافت 
در  که  فرهنگی  و  تاریخی  جغرافیایی،  های 
چارچوب آنها تفکر شکل می گیرد، یک گام 
جلوتر می روند. گرچه حوزه فرا بافت باوری، 
بین  روابط  کردن  بنا  برای  مساعدتری  زمینه 
الملل جدید است، باید به محدودیت های آن 
فکری  های  سنت  این  زیرا  باشیم  واقف  نیز 
یعنی  دیگر  حاشیه  آن  به  چندانی  توجه  هم 

کشورهای جنوب نداشتند.
در واقع، شناسایی اهمیت دانش غیر غربی 
درباره مشکالت جهانی به هیچ وجه قضاوتی 
ارزشی در باره برتری چنین دانشی در مقایسه 
با چارچوب های موجود نظریه های روابط بین 

انجام نمی دهد. برعکس، دانش غیر غربی، فرضیه های  الملل 
مکملی برای تفکر درباره موضوعاتی که نادیده گرفته شده اند 
یا به طور متفاوتی در حلقه های مسلط آکادمیک مفهوم سازی 

شده اند، ارائه می دهند.

منابع:
آمیتاو آکاریا و باری بوزان، نظریه های غیر غربی روابط بین 
الملل؛ دیدگاه هایی در باره آسیا و فراسوی آن، ترجمه علیرضا 
طیب، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی 

ابرار معاصر. 
در  المللی"،  بین  جامعه  1383،"تکامل  رابرت،  جکسون،   -
جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین 
و  راه چمنی  ابوالقاسم  ترجمه  اول،  جلد  نوین،  عصر  در  الملل 

دیگران، تهران: انتشارات ابرار معاصر.

- Tickner, Arlene, 2003, Seeng IR Differently: 
Notes from the Third World, Millennium-Journal of 
International Studies,Vol. 32.
- Vásquez, John, A.1998, The Power of 
Power Politics: From Classical Realism to 
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غربی، فرضیه 

های مکملی 
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***

رخوت فکری و 
معنوی که دامن 

امت اسالمی 
را گرفته است 
به امپریالیسم 
معرفتی بازمی 

گردد
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 سابقه نخستین تماس هاي نظامي و امنیتي میان ایران و روسیه به تصرف سرزمین هاي 
ایراني قفقاز باز مي گردد. این ارتباطات در دوره ي قاجار تا مرز تحت الحمایگي ایران پیش 
رفت، اما از زمان کودتاي اسفند 1299 هجري شمسي تا پیروزي انقالب اسالمي 1357، 
ایران متحد استراتژیک انگلیس و آمریکا شد و شوروي بزرگترین دشمن آن بود. اگرچه 
طي این دوره نیز روابط دوکشور در مراحلي بسیار نزدیک بود، اما چارچوب کلي آن در 

معادالت بین المللي و رقابت شرق و غرب تعریف مي شد.
ایران و شوروي تحت تأثیر اصل »نه  انقالب اسالمي، فضاي کلي روابط  با پیروزي   
پایان جنگ تحمیلي،  با  اینکه  تا  قرار داشت  افغانستان  نه غربي« و مسئله ي  و  شرقي 
سیاست هاي جدید دوره ي گورباچف و خروج ارتش سرخ از افغانستان، از سال 1989 
روابط جدیدي براي تهران و مسکو آغاز شد. در این بین فروپاشي شوروي و مسائلي که 
در مناطق جدا شده از مسکو به وقوع پیوست و مشکل خالء قدرت در آنجا، فرصت هاي 

جدیدي را براي همکاري دو کشور ایجاد کرد.
 این در حالي بود که ایران به سبب وقوع جنگ تحمیلي، حدود ده  سال، از واردات 
فراگیري  و  مدرن  نظامي  تکنولوژي هاي  برخي  انتقال  و  نظامي  افزارهاي  برخي جنگ 
دانش مربوطه به آنها محروم شده بود. از این رو در شرایط پس از جنگ، مسأله بازسازي 
سیستم ها و تجهیزات آسیب دیده و تقویت بنیه نظامي نیروهاي مسلح مطرح شد. از آن 
زمان به بعد، روسیه به یکي از مهمترین شرکاي نظامي ایران مبدل شد و قراردادهاي 
گردید.  منعقد  نظامي  تسلیحات  و  فروش  و  خرید  منظور  به  کشور  دو  میان  متعددي 
یکي از این قراردادها، سامانه دفاع موشکي اس- 300 بود که نه تنها عملي نشد، بلکه 

چالش هایي را نیز فراروي دو کشور نهاده است.
اس-300؛ از قرارداد تا شکایت

پایگاه هاي  دولتي،  نهادهاي  صنعتي،  تاسیسات  از  دفاع  ویژه  اس300،  سیستم هاي 
این  هستند.  دشمن  فضایي  و  هوایي  حمالت  برابر  در  فرماندهي  مقرهاي  و  نظامي 
سیستم ها قادر به نابودسازي اهداف بالستیک بوده و از قابلیت واردسازي ضربه به اهداف 
زمیني نیز برخوردار مي باشند. جدیدترین مدل سیستم اس300 مي تواند هواپیماهاي 

دشمن را در فاصله 051 کیلومتري و ارتفاع 27 کیلومتري نابود کند.
تاکنون روسیه قرارداد فروش چندین مدل از این نوع سیستم ضدموشکي را عملیاتي 
کرده است که از آن جمله مي توان به تحویل آن به بالروس و بلغارستان و همچنین 
عقد قرارداد در خصوص نوع پیشرفته این سیستم با جمهوري آذربایجان، چین، هند، 
و اوکراین اشاره کرد. عالوه بر این، مذاکراتي براي فروش مدل هاي مختلف این سیستم 
پدافند موشکي میان روسیه و کشورهایي از قبیل عربستان، ترکیه، یونان، قبرس و غیره 

نیز در حال انجام است. 
در این بین علت معروف شدن این سامانه دفاعي به قراردادي باز مي گردد که در ماه 
دسامبر 2005، به ارزش 700 میلیون دالر میان ایران و روسیه منعقد شد. به نحوي که 
مسئله فروش این سامانه دفاعي به ایران، نه تنها به یکي از متغیرها و عناصر تاثیرگذار 
در روابط ایران و روسیه مبدل شد، بلکه عمال حساسیت سایر کشورهاي جهان را نیز به 
خود جلب کرد. از این رو تالش هاي زیادي جهت لغو قرارداد و عدم تحویل سامانه دفاعي 

اس- 300 به ایران صورت گرفت که در نهایت نیز به ثمر نشست. 
به نظر مي رسد معامله سامانه موشک هاي اس- 300، در پاسخ به تحریم هاي سازمان 
ملل متحد )قطعنامه 1929 شوراي امنیت( علیه ایران و به دلیل مخالفت هاي آمریکا و 
اسرائیل، لغو شد. هنگامي که دیمیتري مدودیف، رئیس جمهور وقت روسیه، عدم تحویل 
با استقبال آمریکایي ها  امر  این  ایران را مطرح نمود،  سامانه دفاع موشکي اس300 به 

سایه اس300
بر روابط ایران و 
روسیه

شعیب بهمن / دانشجوی دکتری 
روابط بین الملل) روسیه( / عضو 
انجمن علمی مطالعات جهان

غرب به 
روابط نزدیک 
ایران و 
روسیه بسیار 
حساس است
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مواجه شد و واشنگتن آن را در راستاي تحریم  هاي سازمان ملل 
علیه برنامه هسته اي جمهوري اسالمي ارزیابي نمود.

این  این منظور منتشر کرد،  به  بیانیه اي که کاخ سفید   در 
نزدیک میان دو کشور  را نشان دهنده همکاري  تصمیم روسیه 
آمریکا و روسیه بر سر منافع دو جانبه و امنیت جهاني توصیف 
کرد. پیش از این نیز همواره کشورهاي غربي به خصوص امریکا 
و اسرائیل از روسیه به دلیل فروش سیستم موشکي پیشرفته به 
ایران انتقاد مي کردند و معتقد بودند این سیستم، ایران را قادر 
خواهد ساخت تا در برابر حمالت هوایي علیه مراکز اتمي خود 

ایستادگي کند. 
در تاریخ 2 شهریور 1390 )24 اوت 2011( ایران رسما اعالم 
قرارداد  در  تعهداتش  به  نکردن  عمل  دلیل  به  روسیه  از  کرد 
زمان محمود  در همان  است.  فروش اس- 300 شکایت کرده 
چنین  را  ایران  شکایت  مسکو،  در  ایران  سفیر  سجادي،  رضا 

که  است  آمده   300 اس-  قرارداد  »در  داد:  توضیح 
دیگري  نکند  تعهداتش عمل  به  دو طرف  از  یکي  اگر 
روسیه  مقامات  از  یکي  کند.  او شکایت  علیه  مي تواند 
که در این رابطه سفري به ایران داشت، به ما گفت که 
اگر شما به دیوان شکایت کنید و آن ها اعالم کنند که 
تحویل سامانه اساس- 300 مغایر با قطعنامه نسیت، ما 

آن را به شما خواهیم داد.
سامانه تحویل  که  بود  این  ما  عمومي  اعتقاد    

 اس- 300 مغایر با قطعنامه نیست و شکایت کردیم 
تا به این وسیله روسیه بتواند راه کارها و مجوزهاي حقوقي الزم 
آورد.« در همان  به دست  ایران  به  تحویل اس- 300  براي  را 
به  الکساندر لوکاشویچ، سخنگوي وزارت خارجه روسیه،  زمان، 
تصمیم  این  از  روسیه  که  گفت  و  داد  نشان  واکنش  خبر  این 
ایران »متحیر« شده است. وي گفت روسیه ترجیح مي داد این 
موضوع درگفتگوي دوجانبه با ایران حل شود و نه در یک دادگاه 

بین المللي.
روسیه  ایراني،  مقامات  نظر  از  که  در حالي  آینده  چشم انداز 
در مورد تعهدات خود در خصوص تحویل سامانه دفاع موشکي 
اخیرا  است،  بین المللي شده  فشار  تسلیم  ایران،  به  اس- 300 
روزنامه کامرسانت چاپ مسکو، به نقل از منبعي در دفتر ریاست 
جمهوري روسیه نوشته در صورتي که ایران شکایت خود را در 
مورد عدم تحویل سیستم هاي دفاعي زمین به هواي اس 300 
پس نگیرد، روسیه حمایت خود را از برنامه اتمي ایران، متوقف 

خواهد کرد. 
واقعیت آن است که چنین عکس العمل ها و تهدیداتي نه تنها 
کشور  دو  روابط  به  مي تواند  بلکه  ندارد،  بر  در  نتیجه اي  هیچ 
خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئي  که  همانطور  بزند.  آسیب 
روسیه، در ماه ژوئن 2010 گفته بود، موشک هاي اس- 300، 
شوراي  تحریم هاي  شامل  پدافندي،  جنگ افزارهاي  عنوان  به 
امنیت سازمان ملل متحد نمي شوند. در این خصوص باید توجه 
داشت که مسئله سامانه دفاع موشکي اس- 300 از یک قرارداد 
حقوقي دوجانبه، وارد مباحث سیاسي نشود. زیرا ایران و روسیه 
در خصوص خرید و فروش اس- 300 ، قرارداد دوجانبه دارند و 
مسلما دراین قرارداد، روش هاي حل اختالفات نیز درج شده اند. 

نباید  ایران و روسیه گسترده است و  ضمن آنکه همکاري هاي 
تمام سطوح همکاري را بخاطر یک قرارداد نادیده گرفت. 

جهاني  معادالت  در  اهمیت  با  کشور  دو  روسیه،  و  ایران 
محسوب مي شوند که هر یک به نحوي بر فضاي روابط بین الملل 
قدرت  از  برخورداري  دلیل  به  روسیه  مي باشند.  تاثیرگذار  نیز 
متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  در  وتو  حق  و  هسته اي 
و  دارد  قرار  جهان  قدرت هاي  بزرگترین  زمره ي  در  همچنان 
منطقه ي  در  که  ژئوپلتیکي  برجسته ي  موقعیت  دلیل  به  ایران 
هژمون  یک  دارد،  اسالم  جهان  و  خاورمیانه  ژئواستراتژیک 

منطقه اي با تاثیرگذاري جهاني محسوب مي شود.
 به همین سبب عموما روابط ایران و روسیه، عالوه بر ابعاد 
برخوردار  نیز  بین المللي  و  منطقه اي  جنبه هاي  از  دوجانبه، 
ایران  روابط  به  نسبت  غرب  به خصوص حساسیت  است.  بوده 
تسلیحاتي،  معامالت  و  انرژي هسته اي  زمینه هاي  در  و روسیه 
به نحوي که  بوده است.  زیر ذره بین  همواره 
مسائل فوق باعث شکل گیري طرز تلقي هاي 
خاصي نسبت به طرف دیگر شده است. از این 
و روسیه مي تواند  ایران  روابط دوجانبه ي  رو 
جهاني  مناسبات  در  کننده اي  تعین  نقش 

داشته باشد. 
و  دیدگاه ها  وجود  علیرغم  اساس  براین 
به  نسبت  کشور  دو  هر  در  که  نگراني هایي 
توجه  نکته  این  به  باید  دارد،  وجود  دیگري 
کرد که ایران و روسیه در بسیاري از موارد داراي منافع خاص، 
که  مي باشند  یکدیگر  به  نسبت  مکملي  و  همسان،  مشترک، 
مي توانند با تقویت منافع مشترک و مکمل، راه را براي مصالحه 

در مورد منافع متضاد نیز هموار نمایند.
داراي  روسیه  و  ایران  کشور  دو  روابط  حاضر  حال  در   
ویژگي هایي نظیر عدم وجود اختالفات اصولي و ارزشي، فقدان 
اختالفات ارضي و مرزي، عدم وجود تنش در روابط سیاسي دو 
و  منافع مشترک و همسان در سطوح منطقه اي  کشور، وجود 
جهاني، اتخاذ مواضع یکسان و همسو در قبال بسیاري از مسائل 
معامالت  و  فرهنگي  مناسبات  گسترش  جهاني،  و  منطقه اي 
کار  و  ساز  برقراري  براي  تالش  اخیر،  سال هاي  طي  اقتصادي 
نارضایتي  فرامنطقه اي،  بازیگران  بدون حضور  امنیت منطقه اي 
نظام  بر  حاکم  نظم  از  رضایت  عدم  شرق،  به  ناتو  گسترش  از 
برقراري نظمي عادالنه و چندقطبي و  براي  بین الملل و تالش 

... مي باشد.
 ویژگي هاي فوق بیانگر گستره ي وسیع و تقریبا هماهنگ و 
ایران و روسیه مي باشند. به نحوي  همسوي مناسبات و روابط 
که این ویژگي ها به همراه ظرفیت هاي موجود، مي توانند روابط 
دو کشور را تا سطح استراتژیک ارتقاء دهند. از این رو پیش از 
افزایش  پیش  از  بیش  دو کشور  روابط  در  موجود  آنکه شکاف 
یابد، باید هر چه زودتر به رفع اختالفات و نگراني هایي پرداخت 
به طرف دیگر وجود دارد. بي شک  که در هر دو کشور نسبت 
این امر تنها از طریق گفتگو، رفع سوءتفاهمات و گسترش روابط 

دوجانبه میسر خواهد شد.

به دلیل کارآمدی 
سامانه موشکی 

اس-300، برای لغو 
فروش آن به ایران 

تالش بسیاری صورت 
گرفت
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نقش ترکیه در 
 تحوالت 
منطقه ای و بین 
المللی
معصومه عموری/ کارشناس ارشد 
روابط بین الملل / عضو انجمن علمی 
مطالعات جهان

 نظام سیال و پر تالطم بین المللی مملو از فرصتها و چالشهائی است که به حسب طبیعت 
سیال آن ، بصورت متناوب ظهور می نمایند و محو می شوند. چنانچه کشوری بر ماهیت 
باشد، آنگاه هوشیارانه مترصد  آنرا برسمت شناخته  المللی آگاه باشد و  سیال تحوالت بین 
شناخت بموقع و درست تهدیدها و فرصتهائی خواهد بود که بصورت مستمر ظهور می یابند 

و از بین می روند.
ترکیه ازجمله این کشورهاست که از زمان کنار گذاشته شدن نظامیان از قدرت تا کنون، 
اقتصادی و اجتماعی مستمر  در عرصه داخلی و خارجی شاهد پیشرفت های مهم سیاسی، 
بوده است. حزب عدالت و توسعه با  عملکرد مطلوب خود در یک دهه گذشته توانسته است، 
عالوه بر بهبود شرایط داخلی ترکیه،  از نظر سیاست داخلی، خود را در کانون ساختار قدرت 
در کشور قرار دهد.این حزب علیرغم دستاوردهای قابل تحسین خود، با چالش های مختلف 
داخلی همچون کنترل قدرت و محدود نمودن نقش ارتش، اصالح قانون اساسی و مشکل 
کردها روبروست که می تواند کارکرد موفق  حزب را با تهدیداتی  روبرو سازد، اما دولتمردان 
آنکارا تا کنون نشان داده اند که با اتخاذ سیاستهای واقع بینانه، از راه دشواری که در آن قرار 
داشته اند  با موفقیت عبور کرده اند، از اینرو انتظار می رود این حزب برای غلبه برچالشهای 

داخلی با مشکل الینحلی روبرو نگردد.
  دولت حزب عدالت و توسعه عالوه بر موفقیت در عرصه داخلی، در سطح 
منطقه ای نیز توانسته است با نقش آفرینی موثر و اجرای  دیپلماسی فعال نقش 
مهمی در تحوالت منطقه ایفا کند وجایگاه مناسبی را برای ترکیه تحصیل 
بردن  میان  از  ترکیه،  روابط خارجی  در عرصه  مهم  تحوالت  ازجمله  نماید. 
اختالفات و مشکالت با همسایگان، تغییر موضع در رابطه با رژیم اسرائیل و به 
نفع فلسطین ، تالش برای ایجاد روابط استراتژیک با کشورهای جنوبی خلیج 
فارس، ایفای نقش فعال در بحران افغانستان، نفوذ در کشورهای آسیای میانه 
و قفقاز، اتخاذ رویکرد مستقالنه در مقابل امریکا و غرب و همچنین ارتقای 

سطح روابط با ایران بوده است.
 با این حال تحوالت اخیر جهان عرب، فرصتها و تهدیداتی تازه را برای سیاست منطقه ای 
آن کشور بوجود آورده است. از میان چالشهای جدید می توان  به تاثیر منفی مواضع آنکارا در 
قبال بحران سوریه بر روابط این کشور با جمهوری اسالمی ایران و عراق اشاره نمود. آنکارا با 
آگاهی از برخی تبعات منفی رویکرد خود در قبال تحوالت سوریه، سعی دارد با آینده نگری 
دقیق و اتخاذ سیاست متوازن حداکثر بهره برداری را از فرصت های بوجود آمده ناشی از این 
تحوالت بنماید و تا حد امکان از آسیب دیدن  روابطش با تهران و بغداد جلوگیری کند. نگاهی 
دقیق به اهداف ترکیه در سطح منطقه و تنگناها و اجبارهائی که بطور طبیعی آنکارا در تدوین 
سیاست خارجی خود با آنها مواجه است، به درک بهتر این مسئله کمک خواهد کرد. آنکارا 
بخوبی می داند که علیرغم اختالف نظر در مورد تحوالت سوریه  و بحرین با تهران، باید  از 
به وجود آمدن تنش  و تشنج در روابطش با ایران پرهیز نماید. به همین دلیل طی سالهای 
گذشته نیز علیرغم برخی مواضع متفاوت در رویکرد خارجی دو کشور، طرفین سعی نموده اند 

مناسبات خود را در سطحی متعادل و در جهت منافع هر دو کشور به پیش برند.  
بنابراین شناخت بموقع  و دقیق فرصتها  و استفاده بهنگام و آینده نگرانه از آنها و پرهیز از 
قضاوتها و اقدامات شتاب زده، موجب کسب منافع ملی و اعتبار و حیثیت  بین المللی بیشتر 
می شود و هرکشوری که بتواند از این فرصتها بدرستی استفاده کند میتواند در نظام بین 
الملل بر سکوی بلندتری قرار گیرد و بر توان بازیگری و نفوذ خود بیافزاید. در مقابل عدم بهره 
گیری درست و بموقع از فرصتها و اتخاذ مواضع شتاب زده و به دور از آینده نگری، موجب 
می شود تا کشور موقعیتهای رشد و توسعه خود را از دست داده و آنها را در اختیار  رقبای  
خود قرار دهد. نتیجه این روند درجا زدن کشور و رشد و بزرگ شدن رقبا خواهد بود. این 
روند به جائی ختم خواهد شد که کشور مجبور می شود تا برای حفظ و بقای خود هر روز 
هزینه های گزاف بپردازد و بتدریج از سرمایه های خود تهی گردد.نمی توان این واقعیت را 
نادیده گرفت که طی دهه گذشته رفتار عقالئی  دولتمردان آنکارا موجب شده تا ترکیه در 
حوزه سیاست خارجی، از چنین فرصتهائی برای افزودن به ظرفیتهای ملی در سطح داخل  و 
خارج بهره جسته و عمال کشور را در مسیر رشد و ترقی و خوش نامی قرار داده است. حاصل 
این موفقیتها امروز برای ترکیه در میان افکار عمومی کشورهای مسلمان، به این نکته منجر 
گردیده است که از آن بعنوان یک الگوی موفق نام می برند و این دستاورد گرانبهائی است 

که دولتمردان ترکیه را به ادامه راه امیدوارتر می نماید.

ایران و ترکیه علی 
رغم وجود اختالف 

نظردر باره برخی 
تحوالت منطقه 
ای همچنان بر 

همکاری مشترک 
تاکید دارند

تحوالت اخیر 
در دنیای عرب، 
موجب پیدایش 
فرصت ها و چالش 
های بسیاری برای 
حزب عدالت و 
توسعه در ترکیه 
شده است
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جنبش عدم تعهد 
و تاثیر آن بر 

سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی 

ایران
حسین میرزائی/ کارشناسی ارشد 

علوم سیاسی دانشگاه عالمه 
طباطبائی / عضو انجمن علمی 

مطالعات جهان

و  داخلی  های  نیاز   ، ژئوپلیتیکي  و  جغرافیایی  موقعیت  به   توجه  با  ها  دولت 
هم چنین تحت تاثیر ساختار ها و عملکرد نظام بین المللی ، جهت گیری ها و 
استراتژی های خاصی را به منظور تامین اهداف و منافع ملی خود بر می گزینند . 
مهم ترین جهت گیری ها و استراتژی های دولت ها عبارتند از : بی طرفی 1 ، انزوا 

طلبی 2 ، اتحاد 3 ، ائتالف 4 و عدم تعهد5 . 
پرداختن به این استراتژی ها در این مقال نمی گنجد اما با توجه به برگزاری 
نشست جنبش عدم تعهد در ایران در شهریور ماه سال 1391 به صورت اختصار 
در باب جنبش عدم تعهد که بر گرفته از استراتژی عدم تعهد است مطالبی ارائه 

می گردد . 
در نیمه دوم قرن بیستم میالدی ، جهت گیری نوینی در سیاست خارجی برخی 
دولت ها و بالتبع الگوی جدیدی در سیاست بین الملل به منصه ظهور رسید . این 
جهت گیری به عدم تعهد و یا عدم وابستگی شهرت یافت . به دنبال پایان جنگ 
جهانی دوم و شکست آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی و به تعبیر عام تر شکست 
میان خرابه  از  نظام دو قطبی  نوین جهانی تحت عنوان  نظم   ، جبهه دول محور 
های جنگ جهانی دوم سر بر آورد که در یک سر آن بلوک غرب به رهبری ایاالت 
متحده آمریکا با الگوی نظام سرمایه داری و لیبرالیستی و در یک سر دیگر آن ، 
اتحاد جماهیر شوروی به رهبری روسیه و با الگوی کومونیستی قرار داشتند . هم 
چنین در لوای این سیستم دو قطبی ، بلوک بندی ها ، موازنه ها و جنگ سرد 
وجود داشت . در این میان گروهی از ملل آفریقایی و آسیایی بر آن شدند تا به 
منظور کناره گیری از دسته بندی های سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، و دوری از 
وابستگی به بلوک های شرق و غرب ، سیاست های مستقلی در روابط بین الملل 

در پیش گیرند 6. 
این ملل که تجربه تلخ استعمار ، استثمار ، جنگ و بی خانمانی ،فقر و آثار زیان 
بار آن  را چشیده بودند ، بر آن شدند تا “ جنبش عدم تعهد “ را بر اساس نفی هر 
گونه وابستگی به دو بلوک آن روز بنیان نهند . این نهضت ، بدون آن که در صدد 
ایجاد بلوک جدیدی باشد ، کوشید تا بلوک بندی ها را از بین ببرد و راهی مستقل 

و واقع بینانه بر گزیند که متضمن استقالل کشورهای عضو نهضت باشد . 
استراتژی عدم تعهد که دیگر در قالب جنبش عدم تعهد در آمده بود در ابتدا 
دارای یک سلسله اهداف محدود و کلی بود که به مرور زمان و با پیوستن کشور 
های جدید به این جنبش و نیز با توجه به دگرگونی هایی که در سیاست های بین 
المللی ، به ویژه در رئابط شرق و غرب به وقوع پیوست ، رو به توسعه و گسترش 

گذاشت . 
اصول اصلی جنبش عدم تعهد را می توان چنین بر شمرد : 

1 – احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ها .
2 – کاهش تشنجات و تضاد های موجود در روابط بین المللی ناشی از تقسیم 

جهان به دو بلوک شرق و غرب . 
3 – مخالفت با شرکت در اتحادیه های نظامی و خود داری از واگذاری پایگاه 

های نظامی به بلوک ها . 

1- Neutralism
2- Isolationism
3- Alliance
4- Coalition
5- Non - alignment

6- اردشیر سنائی ، اصول روابط بین الملل ، کلک سیمین ، تهران ، 1389 ، ص 74
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4 – پشتیبانی از منشور سازمان ملل متحد و نیز اصول مسلم 
حقوق بین الملل . 

5 – خود مختاری تمامی ملل جهان و آزادی تمامی سرزمین 
های تحت استعمار . 

6 – همکاری مثبت بین المللی . 
حل مسالمت آمیز اختالفات  از طرق سیاسی و روش   – 7

های دوستانه و عدم توسل به زور . 
8 – مبارزه با نژاد پرستی ، استعمار و امپریالیسم در تمامی 

اشکال آن . 
9 – لزوم خلع سالح از طریق نظارت های بین 
المللی و امضای قرار داد خلع سالح توسط دولت 

های بزرگ . 
10 – عدم مداخله در امور داخلی سایر کشور ها. 
و  ناسیونالیسم  از  سنتزی  ایجاد   –  11
میان  روابط  گسترش  منظور  به  انترناسیونالیسم 

کشور های جهان سوم . 
12 – مبارزه با توسعه نیافتگی اعم از اقتصادی 

و سیاسی . 
13 – سیاست نا پیوستگی  . 

امروز  به  تا  خود  مسیر  در  تعهد  عدم  جنبش 
حتی  و  است  داشته  را  زیادی  های  فرود  و  فراز 

برخی از کشور های عضو این جنبش از این عدم تعهد  برای 
اخذ بیشترین امتیازات اقتصادی و سیاسی برای خود از قدرت 
های بزرگ ) چه پیش از فروپاشی نظام دو قطبی و چه بعد از 

فروپاشی آن ( استفاده کرده اند . 
با تمام این اوصاف برگزاری جنبش عدم تعهد در ایران می 
تواند برای جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت باشد و از نکات 

مثبت این نشست می توان به موارد زیر اشاره کرد :
سطح  در  نشستی  چنین  که  بود  بار  آخرین  این  شاید   -  1
حدود 180 واحد سیاسی نهاد بین المللی در جمهوری اسالمی 

ایران بر گزار گردید زیرا پس از این نشست تا حدود 200 و اندی 
سال دیگر نوبت به ایران نخواهد رسید و لذا این یک فرصت ذی 

قیمت برای جمهوری اسالمی ایران تلقی شد. 
انزوای  ادعای  توانست  ایران  در  نشست  این  برگزاری   –  2

سیاسی ایران را بی اثر نماید . 
3 – حضور سران کشور های عضو جنبش عدم تعهد در ایران 
و اعالم حمایت های این جنبش از برنامه صلح آمیز هسته ای 
ایران توانست در مذاکرات آتی ایران با کشور های 5 + 1 نقطه 

قوتی تلقی گردد . 
با  که  ها  کشور  برخی  سران  حضور   –  4
ایران در گذشته روابط دیپلماتیک نداشته اند 
هم چون مصر ، توانست باب جدیدی در روابط 
نقطه  و  شده  تلقی  ها  کشور  این  با  خارجی 
دیپلماتیک  و  سیاسی  روابط  قراری  بر  عطف 

گردید . 
5 – در برهه کنونی و با توجه به وقوع بهار 
، بر گزاری  عربی و هم چنین مسئله سوریه 
توانایی  اثبات  توانست هم در  چنین نشستی 
سیاست  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
خارجی و هم در دستیابی به راه حل در مورد 

سوریه مثمر ثمر باشد . 
6 – با توجه به ریاست 3 ساله ایران بر این جنبش ، حضور 
رییس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

مهر ماه 1391 در نیویورک رنگ و بوی دیگری داشت . 
عضو  المللی  بین  و  ای  منطقه  های  نهاد  و  ها  کشور   –  7
که  اند  داشته  اعالم  جنبش  عضو  غیر  یا  و  تعهد  عدم  جنبش 
انتظار دارند در زمان ریاست ایران بر جنبش ، تغییرات کالنی 
در سطوح مختلف آن در راستای مفید تر شدن و تطبیق آن با 

شرایط روز بین المللی انجام پذیرد . 

7 -  سید عبدالعلی قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، سازمان مطلعه و تدوین کتب علوم انسانی ) سمت ( ، چاپ هفتم ، 1380 ، صص 
 165 – 164

8 - علی رضا ازغندی و جلیل روشندل ، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ، سازمان مطلعه و تدوین کتب علوم انسانی ) سمت ( ، چاپ نهم ، 1387 ، 
صص146  - 147

حضور تعداد بسیار زیادی 
از کشورهای عضو جنبش، 
حاکی از موفقیت سیاست 

خارجی ایران است

****

برگزاری اجالس سران 
جنبش عدم تعهد، ادعای 
انزوای سیاسی ایران را بی 

اثر کرد
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 نظام بین المللی و قواعد حاکم بر آن هنوز شکل واقعی  را به خود  نگرفته  است اما گویا صحنه روابط بین 
الملل بتدریج در حال تغییر است. کشورهای اروپایی به این نکته واقف شده اند که منافع ملی خود را نباید در 
گروی  سیاستهای خصمانه یک کشور با کشوری دیگر  قرار دهند .  افول سیاستهای دیکته شده امریکایی ها  
به تدریج باعث خواهد شد تا اروپا  با توجه به بحران اقتصادی اخیر سیاستهای مستقالنه تری را اتخاذ کند این 

سیاستهای مستقالنه  در دو سو تبلور خواهد یافت .
در سطح اتحادیه اروپایی : کشورهای اتحادیه اروپا بتدریج بر خالف خط مشی ها ی افتصادی وسیاسی این 
اتحادیه حرکت خواهد کرد و این مهم در بخشی از کشورهای فقیر و برخی از کشورهای ثروتمند اروپا رخ خواهد 
داد . این مساله میتواند  به تضعیف ساختارهای منطقه ای بیانجامد که پیامدهای آن برای سازمان های منطقه 
ای همچون آسه آن و  سارک  و شورای همکاری خلیج فارس بی تاثیر نخواهد بود . همچنین   تزلزلی را در 

اندیشه های منطقه گرایی بوجود  خواهد آورد . 
 در سطح بین المللی : دوری جستن از سیاستهای آمریکا که معموال در صدد انتقال بحرانهای اقتصادی 
خود به دیگر نقاط جهان است  در عرصه بازیگران  بین المللی جهانی رقم خواهد خورد .   این مساله می تواند  
موضوع   همکاری اقتصادی وسیاسی اتحادیه فرا آتالنتیکی را نیز زیرسوال ببرد . رهیافتی این چنینی    حتی  
می تواند  سیاستهای اروپا وآمریکا را دچار تغییراتی در عرصه بین المللی سازد .  در چنین سناریویی دیگر اروپا 
متعهد به پیگیری سیاستهای آمریکایی بویژه در صحنه ها و مناطق مختلف  خاورمیانه و آفریقا و .... نخواهد بود 
.همچنین اروپایی ها   محتمال از حمایت همه جانبه از  رژیم صهیونیستی  کوتاه خواهند آمد  . زیرا شاید برای 
آمریکا حمایت از این رژیم منافعی را  همچون  نقش البی صهیونیستی در انتخابات آمریکا در بر داشته باشد اما  
حمایت از این رژیم برای اروپایی ها تاکنون هیچ منافعی را در برنداشته وتنها متحمل پرداخت هزینه شده اند. 
آنها از یکسورضمن تسلیح  این رژیم به فن آوریهای تسلیحاتی جدید هزینه تخریب منازل مسکونی فلسطینیان  
که توسط    این رژیم  نابود شده نیز پرداخت نموده اند . از سوی دیگر   حمایت از رژیم صهیونیستی باعث شده  

تا مواضع دوگانه اروپا در عرصه بین المللی بیشتر به چشم  آمده  و قدرت نرم اروپا را  مخدوش نموده است .
 در عرصه همکاری با دیگر کشورها نیز اروپا احتماال به همکاری بیشتر با چین و روسیه روی آورد و یا حداقل 
این اتحادیه به دوگروه معتقد به همکاری با چین وروسیه و کشورهایی که معتقد به ادامه  همکاری با آمریکا 
هستند روبرو شود .  زیرا  منافع ملی کشورهای اروپایی در پی  گیری سیاستهای   واقع گرایانه جستجو کرد  و 

سیاستهای نو واقع گرایانه برای منافع ملی اروپا مضر و بی فایده خواهد بود .
 به نظر میرسد  آهنگ  نظام آینده بین الملل  بسوی اتحادیه های نظامی  و امنیتی مانند ناتو  پیمان  
شانگهای وسازمانهای کوچکتر امنیتی منطقه ای گام بر خواهد داشت . واین پیمانها اهمیت  وجایگاه مهمتری  
از   اتحادیه های منطقه ای  صرفا اقتصادی  یافت خواهد نمود .  در چنین حالتی    تغییرات  در نظام بین الملل 

می تواند بشرح ذیل صورت پذیرد : 
 بازیگران در سطح بین المللی:  بازیگران بین الملل در چنین سطحی بشدت به یکدیگر وابسته خواهند بود . 
هرچند از لحاظ اقتصادی ممکن است مستقل تر باشند اما این احتمال وجود دارد که در امور امنیتی  به یکدیگر 
بیشتر وابسته باشند . تفکر بازیگران نظام بین الملل اشتراک عقیده بر ممانعت از تحمیل باورها وعقایدی  خواهد 
بود که می تواند   منجر به  ایجاد یک اردوگاه مسلط بیانجامد .   نئوکانها با استفاده از  ابزار های آرمانگرایی و 
حربه ایدئولوژی دموکراسی  غربی روبه روز سعی دارند تا با  گستره نفوذ خود  در کشورهای منطقه   خاورمیانه 
،آفریقا و  دیگر نقاط  جهان   منطقه نفوذ خود را گسترش دهند .  اما یکه تازی آنها در صحنه وعرصه روابط بین 
الملی کاهش خواهد یافت .  در منطقه خاورمیانه توافق  امنیتی میان کشورهای عربی و جمهوری اسالمی ایران 

خواهد    توانست  نقش  برجسته ای را برای کاهش نفوذ آمریکا و سایر دول غر بی  ایفا کند . 
 وضعیت حاکم بر نظام بین الملل:  قواعد حاکم بر نظام بین الملل از وضعیت تک قطبی خارج شده و بصورت 
چند اتحادیه  ای در خواهد آمد . به نظر می رسد عالوه بر  پیمان شانگهای و ناتو پیمانهای دیگری در سطح 
مناطق مختلفی مانند آفریقا و احتماال آسیا را شاهد باشیم در چنین حالتی چهار پیمان نظامی و امنیتی کالن و 
چند  پیمان امنیتی  خرد  منطقه ای می تواند گروه بندی ها را مشخص  کند  و رقابت ها  در چارچوب چنین 
پیمانهایی شکل می گیرد . اما مهمترین پیمانهای موجود همان پیمانهای ناتو و شانگهای خواهد بود که می 
تواند جهان را بگونه دیگری به  دوران دوقطبی   ببرد . تفاوت  در چنین وضعیتی استقالل بیشتر کشورهای 
عضو پیمان خواهد بود اما بر خالف دوران دوقطبی کمتر از لحاظ  ایدئولوژیکی اعضای این پیمانها تحت تاثیر 
هم قرار خواهد داشت . بلکه دغد غه های امنیتی و منافع مشترک اعضا  این پیمانها را در کنار یکدیگر  نگاه 
خواهد داشت. نخستین شاهد این موضوع  اقدام مشترک روسیه و چین در حمایت از دولت سوریه است . آنها 
اجازه ندادند تا سوریه  قربانی دیگر  سیاستهای نئو کانهای آمریکایی شود .   این وضعیت  می تواند منجر به 
ایجاد یک نظام جدید در عرصه بین المللی شود  که در چنین ظرفیتی روسیه و چین به همراه دیگر کشورها  
همچون ایران خواهند توانست نقش مهمی را در عرصه بین المللی ایفا کنند . ازسوی دیگر در عرصه اروپایی 
نیز به نظر می رسد کشورهای قدرتمند این منطقه  نقش بیشتری را در عرصه سازمانهای بین المللی ایفا نمایند 
ومحتمال ایجاد یک پیمان دفاعی وامنیتی مشترک را نیز پی گیری   و ادامه خواهند  داد .  بدین ترتیب   با ظهور  
اتحادیه امنیتی  مشترک خرد و کالن در عرصه بین المللی این اتحادیه ها خواهند بود که با یکدیگر  در سطوح 
منطقه ای  تعامل خواهد داشت . این نقش می تواند گاهی حتی فراتر از نقش سازمانهای بین المللی  نیز باشد . 

حسین طالبی / کارشناس ارشد 
روابط بین الملل دانشگاه تهران / 
عضو انجمن علمی مطالعات جهان

تغییر تدریجی 
صحنه  روابط 

بین الملل 

آهنگ حرکت نظام بین 
الملل به سوی اتحادیه 

های نظامی و امنیتی 
است

***

ایران، چین و روسیه 
نقش موثری در تحوالت 

خاورمیانه و دفاع از 
سوریه دارند
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  ترکیه پس از ایاالت متحده آمریکا، در بین کشورهای عضو ناتو، صاحب دومین 
قدرت نظامی است. در این گروه آمریکا با یک میلیون و چهارصدوبیست و هفت هزار 
نفر، بیشترین نیروی نظامی و ترکیه نیز با هفتصد و بیست هزار نفر نیرو که چهارصد 
و نود و پنج هزار نفر از آنان در قالب پیمان نامه ناتو خدمت می کنند، دومین ارتش 
پرشمار ناتو را داراست.ترکیه در سال 2011 چهارده و نیم میلیارد دالر هزینه تسلحیات 
داشته و از این حیث در پله هفتم مخارج نظامی کشورهای عضو ناتو ایستاده است. در 
این لیست آمریکا با هزینه سالیانه ی 732 میلیارد دالر، انگلستان با 63 میلیارد دالر 
و فرانسه با 53 میلیارد دالر هزینه، در پله های نخست تا سوم ایستاده اند.با توجه به 
وابستگی دراز مدت ترکیه به کمک آمریکا، و بعضأ به دلیل پیشتازی آمریکا در صنایع 
نظامی، ترکیه همچنان هواپیما، هلی کوپتر، سیستم های جنگی الکترونیک و سیستم 
های موشکی پیشرفته مورد نیازش را از طریق فروش نظامی خارجی )FMS( یا از 

پیمانکاران دفاعی آمریکا از طریق فروش تجاری مستقیم )DCS( تامین می کند. 
با این حال، تمایل ترکیه به کاهش وابستگی اش به یک یا چند کشور موجب شکل 
گیری سیاست های تدارکاتی و صنعتی شده که با سیاست های آمریکا برای تولید 
مشترک و به اشتراک گذاری تکنولوژی در تضاد است. در نتیجه، ترکیه به طور روز 
برای تجهیزات دفاعی اش می دهد.  رقابتی  به کشورهای مختلف پشنهادات  افزونی 
ترکیه تمایل بیشتری به کشورهایی نشان می دهد که به اندازه آمریکا پیشرفته نیستند   
ولی در مذاکرات و به اشتراک گذاری تخصص منعطف تر هستند و در نتیجه برای 

سیاست بلندمدت خودکفایی صنعتی ترکیه مفیدتر هستند. 
صنایع دفاعی ترکیه 

به طور  دارای سابقه همکاری در صنایع دفاعی هستند.  دیرباز  از  آمریکا  و  ترکیه 
سنتی، بسیاری از جنگنده هایی که ترکیه از آمریکا خریداری کرده داخل خاک ترکیه 
و توسط صنایع هوایی TUSAS مونتاژ شده است، که بخشی از مالکیت آن متعلق به 
شرکت های آمریکایی الکهید مارتین و جنرال الکتریک بود. این به ترکیه امکان دست 
یابی به صنایع دفاعی بومی را داد که اکنون این کشور را به یک تولیدکننده عمده 
در منطقه تبدیل کرده است. برای مثال، ترکیه تاکنون 46 جنگنده F-61 برای مصر 

مونتاژ کرده و تعداد بسیار بیشتری را برای اردن ارتقا داده است. 
در سال 2005، صنایع هوایی دولتی ترکیه باقی مانده سهام TUSAS را خریداری 
کرد و از طریق ادغام، صنایع هوایی ترکیه )TAI( را تاسیس کرد، که نشانگر تاکید 
ترکیه  بزرگ  دفاعی  های  شرکت  سایر  است.  بومی  تولید  توانایی  افزایش  بر  دولت 
عبارتند از: 1( آسلسان، که تخصص آن در الکترونیک و نرم افزار است، 2( راکتسون، 
که در حوزه موشکی تخصص دارد، و 3( اتوکار، که حیطه فعالیت آن در وسایل نقلیه 
زمینی است. اهداف تدارکاتی ترکیه خواستار 50 درصد تولید دفاعی بومی شد. این 
طرح استراتژیک همچنین خواستار حداقل 50 درصد سود مستقیم یا غیرمستقیم از 

توافقنامه های تدارکاتی با ارزش حداقل 10 میلیون دالر می شود. 
تاکید بر تدارکات از کشورها و شرکت هایی که سودآور هستند، امکان تولید مشترک 
را فراهم می کنند، و مجوز صدور را در مرحله مزایده اعطا می کنند که این مسئله با 
قوانین صادرات اسلحه آمریکا در تضاد است، به ویژه هنگامی که فناوری حساسی بکار 
رفته باشد، و باعث شده کار شرکت های آمریکایی در امضای قراردادهای اینچنینی 
دشوارتر شود. بنابراین، ترکیه به دنبال سایر تامین کنندگانی است که از لحاظ فناوری 
به اندازه آمریکا پیشرفته و قابل اطمینان نیستند، ولی در اشتراک فناوری و مذاکرات 
خودکفایی  بر  مبنی  ترکیه  مدت  بلند  اهداف  برای  نتیجه  در  و  هستند،  تر  منعطف 

صنعتی مفیدتر هستند.
بدون  هواپیماهای  به  بومی  دفاعی  توانایی  داشتن  برای  ترکیه  های  بلندپروازی 

لیال اسکندری/کارشناس ارشد علوم سیاسی/ 
عضو انجمن علمی مطالعات جهان

همکاری صنعتی 
و بومی سازی 
تسلیحاتی ترکیه 

ترکیه برای فروش 
تسلیحات خود آسیای 
میانه را هدف قرار داده 
است
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سرنشین پهن پیکر و سیستم های دفاع موشکی نیز می رسد، 
اما برنامه های کنونی ترکیه نشان می دهند که در آینده نزدیک، 
ترکیه به دنبال به دست آوردن این تجهیزات و در صورت امکان 
سهیم شدن در مونتاژ آن به این امید است که فناوری را دریافت 
کند و بنیان دانش و زیرساختی را بسازد که بازه زمانی تحقق 

طراحی و تولید بومی را کوتاه تر کند. 
تعداد  رفتن  باال  و  امنیتی  خودکفایی  افزایش  با  همزمان 
افزایش درخواست های  این کشور،  پیشرفته ساخت  تجیهزات 
خارجی برای خرید تسلیحات ترکی موجب افزایش صادرات این 

کشور شده است. 
تا به امروز، صنایع ترکیه تنها هشت پلتفرم را صادر کرده اند: 
از میان آنها می توان به موشک، پرتاب کننده راکت، بی سیم، 
وسایل نقلیه چرخ دار و ریلی، سیستم های الکترونیکی، شبیه 
ساز خلبان و قایق های گشت دریایی اشاره کرد. سیستم های 
الکترونیکی و شبیه سازهای خلبان به تنهایی موارد “برگ برنده” 

هزینه  توانند  می  که  دهند  می  نشان  را  ای 
همچنین  و  بومی  تولیدات  برای  ترکیه  های 
مراکز تحقیات و توسعه برای گسترش صنایع 

دفاعی کشور را تامین کنند. 
دفتر مشاوره ای تدارکات دفاعی کشورهای 
الجزایر  کره جنوبی،  امارات،  پاکستان،  هلند، 
و بحرین را مقاصد تسلیحات ترکی می داند. 
تجارت  وزیر   ،8002 ژوئن  در  این،  بر  عالوه 
خارجی ترکیه، منطقه آسیای میانه را هدفی 

بالقوه برای فروش تسلیحات میداند.

همکاری های ترکیه و ایاالت متحده
یکی از معیارهای سنجش همکاری آمریکا 
و ترکیه می تواند سطح مشارکت ترکیه با ناتو 

در مقایسه با سایر اعضا باشد. معیار دیگر این همکاری، مشارکت 
برای  پایگاه های ترکیه  نیروهای نظامی ترکیه و موجود بودن 
ناتو که شامل  از  آموزش ها، تمرین ها و ماموریت های خارج 
 DECA شرایط  تحت  میباشد.  است  اعضا  سایر  یا  آمریکا 
از  آمریکا  استفاده  برای  ترکیه  دولت  موافقت  آمریکا-ترکیه، 
آسمان  و  خاک  آب،  یا  ترکیه،  نظامی  مراکز  سایر  اینجرلیک، 
کشور برای مقاصد آموزشی غیر عمومی خارج از چارچوب ناتو 
الزم است. این مقاصد می توانند شامل استفاده از پایگاه های 
منطقه  در  مانور  برگزاری  برای  آسمان  یا  آب  خاک،  مشترک 
است.روابط  الزم  پارلمان  موافقت  آنها  برای  معموال  که  باشند، 
نظامی طوالنی مدت ترکیه و آمریکا حین جنگ سرد و پس از 

آن مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. تالقی رویدادها 
طی دهه گذشته که شامل 1( جنگ عراق در 2003 و پیامدهای 
آن بر تاثیرگذاری آمریکا در منطقه و جهان، 2( افزایش مشارکت 
منطقه ای و جهانی ترکیه به دلیل رهبری حزب عدالت و توسعه 
)AKP(  و تداوم رشد اقتصادی، 3( تغییرات سیاسی در ترکیه 
که تاثیرگذاری ارتش را کاهش داد و مباحث عمومی جامعه را 
تغییر داد، موجب شکل گیری موقعیتی استراتژیک شده که در 
آن واگرایی بین اولویت های دفاعی آمریکا و ترکیه و تهدیدها 
در مقایسه با واگرایی های گذشته، برای بسیاری نشانگر مفاهیم 

بیشتری است.  
تالش های آمریکا برای بهره گیری از موقعیت ترکیه بین غرب 
نمادین/فرهنگی،  هم  و  ژئوپولیتیک  لحاظ  از  هم  خاورمیانه،  و 
ارتقای  و  دوجانبه  مزایای  از  ترکیه  و  آمریکا  های  برداشت  بر 
روابط تاثیرگذار است. برخی از مقامات و تحلیلگران معتقدند که 
حداقل در بعضی از زمینه ها نیاز آمریکا به ترکیه بیشتر است، با 
توجه به 1( افزایش خودکفایی اقتصادی و نظامی 
ترکیه،  و 2( آنچه آنها کاهش نسبی تاثیرگذاری 
با  همزمان  جهان  سطح  در  و  منطقه  در  آمریکا 
ظهور قدرت های جدید می دانند – به خصوص 
کسانی که اطالعات دقیق تری از منطقه و نقش 

کلیدی تری برای امنیت آن دارند. 
ترکیه ممکن است از هر اهرمی که دارد جهت 
ایفای نقش فعال تر همراه با متحدانش برای شکل 
دهی فرآیندها، نتایج، و ساختارهای موسسات در 
پاسخ به تغییراتی که در نظم منطقه ای و جهانی 
پی  در  ها  موقعیت  این  کند.  استفاده  بیند  می 
تغییراتی که در منطقه از ژانویه 2011 ایجاد شده 
افزایش یافته اند، به خصوص کشورهای عربی که 

از دیرباز با آمریکا متحد بوده اند. 
ترکیه، هم دو جانبه   – آمریکا  همکاری های دفاعی کنونی 
نشان دهنده عالقه مشترک در حفظ  ناتو،  و هم در چارچوب 
ثبات منطقه است، که نماد آن در مبارزه مشترک با PKK در 
شمال عراق و مشارکت ترکیه در ماموریت ISAF در افغانستان 
مشاهده می شود. نگرانی ها درباره ثبات موجب تشویق موافقت 
ترکیه با سیستم دفاع موشکی بالستیک )BMD( می شود که 
با این حال،  ایران عمل خواهد کرد.  در مقابل تهدید احتمالی 
افزایش  موجب  سیستم  این  میزبانی  که  نمیداند  هنوز  ترکیه 

ثبات می شود یا تحریک همسایگان را به دنبال خواهد داشت.

ترکیه تمایل دارد با 
کشورهایی همکاری کند 

که در اشتراک گذاری 
تخصص خود در حوزه 

نظامی منعطف ترند

***

همکاری های دفاعی 
آمریکا- ترکیه نشان 

دهنده عالقه مشترک در 
حفظ ثبات منطقه است



 »همگـرایي ایـران و ترکیه: 
تجربه گذشته،  تصویر آینده«

همایش دو روزه

ایران و ترکیه: تجربه گذشته،  همایش دو روزه »همگرایي 
ایرانی  انجمن  تهران،  دانشگاه  مشارکت  با  آینده«  تصویر 
مطالعات جهان و دانشگاه آتاتورک و با حضور سفیر ترکیه در 
ایران روزهاي 8 و 9 آذر 1390 در دانشکده مطالعات جهان 

برگزار شد.
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سفیر  یاردیم،  اومیت  آقاي  همایش،  افتتاحیه  مراسم  در 
ترکیه در ایران این همایش را گامي در راستاي گسترش روابط 

بین دانشگاهي دو کشور ایران و ترکیه توصیف کرد. 
در ادامه دکتر سعید رضا عاملي، رئیس دانشکده مطالعات 
قدرتي  بي  و  قدرت  شدن:  محلي  »جهاني  عنوان  با  جهان 
فرهنگي؛ امنیت و ناامني فرهنگ - پارادوکس تغییر و ثبات 

- ترکیه و ایران« سخنراني کرد. 
دیگر  آتاتورک  دانشگاه  معاون  کورکماز،  فخرالدین  دکتر 
سخنران مراسم افتتاحیه بود که همکاري دانشگاه هاي ایران و 
ترکیه را گامي در راه نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر توصیف 

کرد.
در ادامه دکتر حجت اله ایوبي، رئیس مؤسسه فرهنگي اکو به 
این مطلب اشاره کرد که بدون همگرایي ایران و ترکیه استقرار 

ثبات در خاورمیانه امکان پذیر نیست .
میزگرد تخصصي اول، روز سه شنبه 8 آذر به حوزه ادبیات 
اختصاص داشت و در آن تأثیر متقابل ادبیات فارسي و ترکي بر 
یکدیگر بررسي شد. در این میزگرد که به ریاست دکتر روح 
اهلل حسیني، عضو هیأت علمي دانشکده مطالعات جهان برگزار 
شد، دکتر متین آککوش، استاد دانشگاه آتاتورک با موضوع 
ادبیات ترک در طول تاریخ« و  با  ایراني  ادبیات  »روند روابط 
بر شعر  با موضوع »تأثیر سبک صائب  دکتر حسین صدیق، 
عثماني« سخنراني کردند و خانم دکتر عمران آي کارشناس 
این میزگرد با موضوع »نگاهي کلي به فعالیت هاي ادبیات و 

زبان مشترک ترکي و ایراني« نظرات خود را ارائه کرد.
 در میزگرد تخصصي دوم که صبح روز چهارشنبه 9 آذر 
به ریاست دکتر محمد سمیعي، عضو هیأت علمي دانشکده 
مطالعات جهان آغاز شد، موضوع نظام حقوقي مدرن در ترکیه 
از منظر داخلي و بیروني تحلیل شد و دکتر فخرالدین کورکماز، 
استاد حقوق دانشگاه آتاتورک با موضوع »روند نظام حقوقی 
اجتماعی«،  با ساختارهای  و همخوانی ساختار الئیک  ترکیه 
دکتر رضا پرتوي زاده و دکتر صادق علیزاده با موضوع »بررسی 
ابعادی از حقوق ترکیه با ایران« مقاالت خود را ارائه دادند و 
دکتر جواد صالحي، کارشناس میزگرد به ارائه دیدگاه هاي خود 

پرداخت.
 در میزگرد سوم به ریاست دکتر یونس نوربخش، موضوع 
بستر  در  ترکیه  و  ایران  فرهنگي  مشترک  میراث  فرهنگ 
نعمت  دکتر  آقاي  میزگرد  این  در  شد.  بررسي  تاریخي، 
ییلدیریم، با موضوع »ادبیات و زبان فارسی در ترکیه از گذشته 
تا به امروز«، آقاي دکتر رحیم رئیس نیا با موضوع »مناسبات 

نادرشاه«  دوره  در  عثماني  و  ایران  بین  فرهنگي  و  سیاسي 
مقاالت خود را ارائه دادند و دکتر نصراله صالحي و دکتر حسن 
حضرتي به عنوان کارشناسان این حوزه به ارائه دیدگاه هاي 

خود پرداختند.
مهدي  دکتر  ریاست  به  چهارم  میزگرد  در 
آهویي که به سیاست خارجي اختصاص داشت 
درباره نقش منطقه اي ایران و ترکیه در پرتو 

تحوالت یک دهه اخیر بحث و تبادل نظر شد.
خانم دکتر گلشن آیدین از دانشگاه آتاتورک 
خارجی  سیاست  تحوالت  »تأثیر  موضوع  با 
اسداله  دکتر  ترکیه«،  ایران-  روابط  بر  ترکیه 
اطهري با موضوع »نگاه ترکیه و ایران به بهار 
عربي« مقاالت خود را ارائه دادند و دکتر محمد 
حوزه،  این  کارشناس  عنوان  به  خانی،  حسن 
رقابت  و  درباٍره همکاری  را  دیدگاه هاي خود 
ایران و ترکیه در عرصه منطقه ای بیان کرد. 
همچنین کارشناسان دکتر محمدعلي مهتدي، 
دکتر فرهاد عطایي و خانم پینار آریکان به بیان 

نظرات خود پرداختند. 
در مراسم اختتامیه این همایش دکتر محمد 
و  فرهنگ  سازمان  معاون  دهشیري،  رضا 
ارتباطات اسالمي گفت: امیدوارم این همایش 
بتواند گامي در جهت تقارب دیدگاه هاي ایران 

و ترکیه در سطح بین الملل و منطقه اي باشد.
حوزه  در  نظرها  اختالف  برخي  رغم  به 
اشتراکات  بر  توانند  مي  کشور  دو  سیاسي، 

فرهنگي تاکید کنند زیرا ایران و ترکیه متأثر از فرهنگ واحدي 
هستند.

ارتباطات  و  فرهنگ  سازمان  آموزشي  و  پژوهشي  معاون 
اسالمي در پایان تأکید کرد: ترجیح این است که ما و ترکیه به 
جاي واژه همکاري از اصطالح تعاون براي تعامالتمان استفاده 

کنیم.
این همایش، دکتر مهدي آهویي، دبیر  پایان  همچنین در 
همایش در جمع بندي خود از همایش همگرایي ایران و ترکیه 
گفت: برگزاری این همایش قدم خوبي براي تعامالت آکادمیک 
ایران و ترکیه برداشتیم.  وي افزود: در شرایط که بسیاري دم 
از افتراق بین ایران و ترکیه مي زنند ما تیتر همگرایي را براي 
همایش برگزیدیم که این خود یکي از اختصاصات این حرکت 

بود.
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معاون دانشگاه آتاتورک:
همکاری دانشگاه های 

ایران و ترکیه، گامی در 
راستای نزدیک شدن 

دو کشور است
***

رئیس موسسه فرهنگی اکو:
بدون همگرایی ایران 

و ترکیه، ثبات در 
خاورمیانه امکان پذیر 

نیست
***

سفیر ترکیه در ایران:
همایش ایران و ترکیه، 

گامی در راستای 
گسترش روابط میان دو 

کشور است
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همایش" بیداری امریکا و اروپا، جنبش وال استریت؛" 
نماد اعتراض به بحران و بی عدالتی" با همکاری دانشکده 
موسسه  جهان˛  مطالعات  ایرانی  انجمن  جهان،  مطالعات 
و  فرهنگ  سازمان  و  اروپا  و  شمالی  امریکای  مطالعات 
اول  شنبه،  و سه  دوشنبه  روزهای  در  اسالمی  ارتباطات 
و دوم اسفند ماه 90 در پنج پانل در تاالر حنانه دانشکده 

مطالعات جهان برگزار شد.  
رییس  خرمشاد،  باقر  محمد  دکتر  همایـش  این  ابتدای  در 
سـازمان فــرهنگ و ارتبـاطات اســالمی بـا اشـاره به نظـریات 
در  »دموکراسی  کتاب  در  تکویل  دو  الکسیس  جامعه شناسی 
آمریکا« گفت: به عقیده تکویل وقوع جنبشها از به هم خوردن 
ثبات در جامعه پدید می آید و در آمریکا هم نژاد سیاه  و سفید 
هیچ وقت نمی توانند در کنار هم زندگی کنند. بنابراین می توان 
گفت یکی از شرایط وقوع انقالب که فقدان شرایط مساوی و برابر 
برای همه است در آمریکا وجود ندارد و همین نابرابری هاست 
که به انقالب ها اجازه بروز خواهد داد.در جوامع صنعتی شاهد 
تقسیم کار نامتوازن هستیم که این عدم توازن در تمام زوایای 
می توان  بنابراین  می شود.  دیده  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  
به نحوه تقسیم کار در جامعه  این جنبش عکس العملی  گفت: 

صنعتی آمریکاست.

در ادامه این همایش، دکتر هدر گاتنی، استاد دانشگاه ایالتی 
مردم  بی اعتمادی  به  توجه  با  گفت:  آمریکا  نیویورک  فوردهم 
نسبت به دولت آمریکا در حل مشکالت، طبقه متوسط خواهان 
توضیع  می خواهد  و  است  دموکراسی  از  ایجاد شکل جدیدی 
حضور  دلیل  مردم،  از  باشد..بسیاری  عادالنه  قدرت  و  ثروت 
خود را در این جنبش اعتراض آمیز، نرخ باالی بیکاری، افزایش 
بهداشتی،   مراقبتهای  نبود  دانشگاهی،  تحصیالت  هزینه های 

خصوص سازی آموزش عمومی اعالم کردند.
دیگر سخنران مراسم افتتاحیه دکتر سعیدرضا عاملی ،رئیس 
دانشکده مطالعات جهان، درباره نهضت امریکایی وال استریت 
درباره امریکا گرایی،آمریکا سازی وآمریکایی بودن به ایراد سخن 
صرف  اقتصادی  حرکت  یک  این  که  معتقدند  پرداخت.ایشان 
به  اعتراضی  و فرهنگی است،  بلکه یک حرکت سیاسی  نیست 

وضعیت غالبی که در امریکا به وجود آمده است. 
این  اول  مؤلفه  گفت:  قدرت  مولفه های  به  اشاره  با  ایشان 
با یک تصاعد مجازی  به وجود آمدن فضای مجازی،  است که 
می بینید  شما  امروز  شده ایم.  مواجه  جهان  در  قدرت  افزایش 
گوگل به عنوان پدیده کالیفرنیایی چگونه 65 درصد سرچ دنیا 
بزرگ  پرتال های  است، چگونه  داده  قرار  انحصار خودش  در  را 
انحصار  در  را  جهان  زندگی  روزمره  قلمروهای  امروز  کالیفرنیا 

همایش" بیداری امریکا و اروپا،جنبش وال استریت؛
نمـاد اعتـراض بـه بحـران و بـی عـدالتـی"
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نانو  مجازیت«  »نانو  نام  به  است  مفهومی  ظهور  دوم  عامل  اند.  داده  قرار  خود 
تکنولوژی صنعت کوچک سازی پدیده هاست. اگر یک نظام قدرت بتواند جهان را 
آنقدر کوچک بکند که زیر "موس " خودش بیاورد آن وقت خیلی امکان مدیریت 
باالی تخریب و جهت دهی فراهم می شود. امکان تغییرجهان در سطح وسیعی 
فراهم می شود. این قدرتی است که در این محیط امکانش هست ولی در محیط 
امروز فضای  است.  وبی وود"  ندارد.پدیده سوم قدرتی،"  امکانش وجود  فیزیکی 
مجازی در بعضی از عرصه ها فضای 85 درصدی زندگی است. قدرت این محیط 
قدرت بسیار بزرگی است. لذا با توجه به این دیدگاه ما با دو فضایی شدن همه 

ظرفیتهای جهان مواجه شده ایم. 
وی در پاسخ به این سئوال که چه معرفتی بر امریکای 1 درصدی حاکم است؟ 
اظهار کرد: باید گفت تفکر استثناءگرایی بر اندیشه آمریکایی یک درصد حاکم 
است. جهان و جهان سیاست مسیر عقالنی طی نمی کند. واقعا مسیر جهالت و 
المللی سیاسی مثل  بربریت را طی می کند. به انحصار در آوردن نهادهای بین 

سازمان ملل، در سازمان ملل هم یک شورای امنیتی ایجاد شده. 
وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادهایی را فضای یک درصدی ایجاد کرده 

است گفت: پاسخ این پرسش   توسعه دموکراسی در جهان است. 
از دیدگاه آمریکایی اهانت به  وی گفت: به نظر من دموکراسی کردن جهان 
مردم جهان است. اصال نگاهی که ما بقیه را غیرمتمدن بدانیم، توهین آمیز است. 
از توسعه دموکراسی در کشورهای دیگر صحبت می کنند،  اینکه آمریکایی ها 

واقعا اهانت به ملت های دیگر است. 
هر ملت حوزه فرهنگی و سیاسی بومی خود را دارد. اگر به دولت آمریکا بگوییم 
سیاست جمهوری اسالمی را دنبال بکند، اعتراض می کنند. می گویند ما تاریخی 
داریم، روشی داریم برای زندگی مان و ایران منطق و سنت خودش را دارد. بر 
مبنای سنت پیغمبر اسالم می خواهد زندگی کند. بر مبنای نص الهی می خواهد 

زندگی کند. به دنبال روش جامع زندگی یعنی توجه 
همزمان به عقالنیت و معنویت است.

 در منطق آمریکایی دموکراسی یک ابزار است. ابزاری 
است که پشتش تفنگ است. آخر چه گونه می شود 
هم از دموکراسی صحبت کرد، هم جنگ فراگیر ایجاد 
کرد. این مسئله در حوزه علم هم وجود دارد. به نظرم 
حتی نهاد علم هم در آمریکا از نگاه استثناگرایانه سالم 
نمانده است. نهاد علم هم حتی به نوعی استانداردها و 
روش های تفکری را نهادینه کرده گو اینکه علم مطلق 
است می دانید اگر علم را مطلق بکنیم آن را انکار کرده 

ایم. علم طبیعتش در تغییر است.
دکتر عاملی در پایان یادآور شد: بین الیه مردم و الیه قدرت 
دارد فاصله می افتد و این فاصله را شما در اروپا و آمریکا و هر جایی که سیاست 
و  آگاهی  عنصر  دو  البته  است.  تر شده  دارد جدی  وجود  مردم  بر  آمیز  سلطه 
کاهش عصبیت بیداری جهانی را به وجود آورده است. مردم جهان را بر علیه 

جامعه یک درصد سلطه گرا بسیج کرده است.
 در پایان مراسم افتتاحیه این همایش دکتر ادریس سماوی حامد، عضو هیات 
علمی گروه فلسفه دانشگاه ایالتی کلرادو نیز جنبش وال استریت را اعتراض به 
بی عدالتی در جامعه امریکا دانست و گفت: بسیاری از مردم امریکا از نابرابری 
اجتماعی آگاه و متوجه شده اند که یک درصد جامعه کل ثروت را در دست دارد.

همایش" بیداری امریکا و اروپا،جنبش وال استریت؛
نمـاد اعتـراض بـه بحـران و بـی عـدالتـی"

استاد دانشگاه نیویورک:
با توجه به بی اعتمادی 

مردم نسبت به دولت 
آمریکا، طبقه متوسط 

خواهان ایجاد شکل 
جدیدی از دمکراسی 

است.

***

استاد دانشگاه کلرادو:
جنبش وال استریت 

اعتراض به بی عدالتی 
در جامعه آمریکاست
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همایش یک روزه “بیداری اسالمی در جهان عرب” با شرکت صاحب نظران 
داخلي و خارجي و مشارکت “ انجمن ایرانی مطالعات جهان”، “سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي” و “مجمع صلح جهاني” و “دانشکده مطالعات جهان” روز 
یکشنبه هشتم اسفند ماه 1389 در محل تاالر حنانه این دانشکده برگزار 

گردید. 
در این نشست، سخنرانان در سه جلسه طي صبح و بعد ازظهر، 
و  ها  ریشه  ابعاد،  و  برسنجیده  را  جاري  تحوالت  مختلف  وجوه 
پیامدهاي این حرکت عظیم مردمي را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داده و آثار و نتایج آن و تاثیرات این خیزش بر جبهه پایداري و 
مقاومت را به بررسي نشستند. این همایش مورد استقبال مناسب 

اساتید و دانشگاهیان و اصحاب رسانه قرار گرفت.
    در ابتدا دکتر عاملي ریاست محترم دانشکده ضمن خیر مقدم 
به حضار به بیان علل ضرورت برپایي چنین همایشي در دانشکده 
مطالعات جهان پرداختند و سپس با اشاره به طرح موضوع بیداري 
اسالمي از سوي مقام معظم رهبري ، آن را مقدمه اي براي بیداري 
انساني در غرب عنوان نمودند.رئیس دانشکده مطالعات جهان با 
اشاره به قیام های اخیر در جهان عرب اظهار داشت آیا انسان ذاتا 
موجودی قیام کننده است؟وی در پاسخ و توضیح این پرسش افزود: 
به نظر می رسد که انسان ذاتا موجودی آرامش طلب است و زمانی 
به قیام وادار می شود که نوعی بی توازنی و بی عدالتی پیرامونش را 
فرا گرفته باشد و چنین وضعیتی او را به عمل اعتراضی وامی دارد و 
در نقطه اوج ظلم دست به قیام می زند. دکتر عاملی ادامه داد: حال 
باید دید که علت قیام دسته جمعی چیست؟ زمانی که جامعه به 
وضعیتی می رسد که مناسب شأ ن انسانی نیست قیام شکل جمعی به خود می گیرد؛ 
زمانی که در واقع بی عدالتی »بودن و هستی انسانی و الهی« را نشانه می گیرد، مسئله 

فراگیر می شود و با یک نهضت جمعی مواجه می شویم.
    دکتر کمال هلباوي سخنگوي سابق اخوان المسلمین دیگر سخنران این همایش 
بود که با تشکر از دعوت مجدد وي به ایران به تشریح وقایع از منظر اخوان المسلمین 
و جایگاه این جنبش در میان کشورهاي عرب پرداخت. دکتر الهباوی با اشاره به ادعاي 
غربي ها در حمایت از دموکراسي گفت: حمایت غربي ها از دموکراسي دروغین است 
ما در اسالم شورا را داریم که احترام و کرامت همه را حفظ مي کند. سخنگوي سابق 
جنبش اخوان المسلمین مصر با اشاره به فتواي برخي از علماي حکومتي در رابطه با 
حرام بودن اعتراض و انقالب گفت: جنبش اخوان المسلمین مخالف این گونه فتواها 

است زیرا اعتراض حرام اعالم مي شود ولي بي عدالتي حرام نیست. 
سخنران بعدي این همایش مدیر کمیسیون حقوق بشر اسالمي بود. مسعود شجره، 
با ذکر این نکته که افکار و سخنان امام خمینی)ره( در میان ملت های اسالمی زمزمه 
می شود، گفت: امروز مردم مصر، لیبی، الجزایر، بحرین و غیره سخنان امام را در شعارها 
و خواسته های خود بیان می کنند ، ملت های اسالمی در موقعیت کنونی این پیام 
امام)ره( که بزرگترین جهاد ایستادن در مقابل حکومت های ظالم است، دریافته اند. 
مدیر کمیسیون حقوق بشر اسالمی با بیان اینکه مردم غرب نباید از اسالم بترسند، 
عنوان کرد: آنها نباید اسالم را مساوی تروریسم بدانند، اسالمی که انسان ها را رهایی 

می بخشد و می خواهد انسان برده و بنده غرب نباشد، برای استکبار ترسناک است.
 محمد ایراني سفیر سابق ایران در اردن سخنران بعدي بود که تاریخ مختصر 
روابط هیات حاکمه با آمریکا و اسرائیل را ذکر و نحوه تعامل دولت با مخالفانش طي 
سالهاي گذشته را به تصویر کشید. سفیر پیشین کشورمان در اردن با اشاره به تحوالت 
فعلی در اردن گفت: جریانات اخیر از ابتدای شروع در سه بخش جبهه امل اسالمی، 
سندیکاهای صنفی و احزاب چپ تقسیم می شدند. پیش از این هم معارضان اردنی به 
صورت کمرنگ و با مطالبات معیشتی و صنفی تظاهرات هایی را برگزار می کردند. اما 
اکنون عالوه بر مخالفان سنتی، جوانان هم وارد صحنه شدنده اند و اعتراضات مقطعی 
به اعتراضات مستمر تبدیل شده است و سقف مطالبات در سه رده اصالحات اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی بود افزایش یافته است. امروز این سطح مطالبات از این مرحله 

"بیداري اسالمي 
در جهان عرب"
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هم افزایش یافته و وارد مورد خطاب قرار دادن دربار شده است و 
تظاهرکنندگان تعدیل اختیارات پادشاه را خواستار هستند.

دکتر حمید احمدي آخرین سخنران نشست صبح بود که به 
بررسي سوابق جنبش هاي اسالمي در جهان عرب پرداخت. استاد 
دانشگاه تهران با اشاره به گرایش هاي مختلف در میان اسالمگرایان 
موقعیت  آنها  افزود:  میانه رو  اسالم گرایان  هاي  ویژگي  تبیین  و 
اجتماعی زیادی در میان مردم دارند و مبارزه مسالمت آمیز برای 
اجرای گام به گام شریعت اسالم استراتژی آنها است. احمدی با بیان 
اینکه در گذشته بسیاری از جنبش های اسالم گرا توسط حاکمان 
سرکوب می شد، اظهار داشت: امروز اسالم گرایان در عین داشتن 
استراتژی مشخص، با توجه به شرایط تاکتیک های مختلف انتخاب 
می کنند، زیرا تجربه تلخ سرکوب گروه های اسالم گرا آنها را محتاط 

و در عین حال به موفقیت روزافزون امیدوارتر کرده است.
نشست دوم همایش بیداری اسالمی در جهان عرب بعد از ظهر 
و با سخنرانی دکتر احمد امیری، دکتر مجتبی رحماندوست، دکتر 

حسن عابدینی و محمد فرازمند برگزار شد.
دکتر احمد امیری، عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به 
تحوالت اخیر در خاورمیانه گفت: تبدیل اسالم به عنوان ایده حاکمیت 
که پیش از این توسط جمهوری اسالمی ایران مطرح شده بود از 
مهم ترین دالیل خیزش ملت ها در خاورمیانه است. وی با اشاره به 
تالش دشمنان بر نشان دادن رویکرد غیراسالمی خیزش ملت های 

برگزاری  افزود:  عرب 
نماز و معرفی مساجد به 
عنوان کانون های قیام 
درگیر  کشورهای  در 
بر  گواه  خود  خیزش، 
قیام  اسالمی  رویکرد 
از  دیگر  یکی  و  هاست 
است  انقالب  افتخارات 

بر  به مدت 33 سال  ایران  که  را  ای  ایده  زیرا 
آن تأکید داشته امروز در حال فراگیر شدن در 

خاورمیانه است.
دیگر سخنران این نشست مجتبی رحماندوست، 
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین بود. وي 
با بیان این که رژیم صهیونیستی از آینده منطقه 

به شدت ترسیده است، گفت: این رژیم تصور نمی کرد به سرعت 
این قیام ها در کشورهای مختلف اسالمی، کشورهاي دیکتاتوریي که 
روابط نزدیکی با اسرائیل داشتند، گسترش یابد. وی با اشاره به اینکه 
ایمان مردم نسبت به سرنگونی رژیم های وابسته کشورشان سرمایه 
بزرگی است، اظهار داشت: مردم کشورهای اسالمی ایمان قاطع به 
سرنگونی رژیم های دیکتاتور خود دارند، سال ها سلطه دیکتاتورها بر 
ملت های مسلمان در طی سال های گذشته فراموش شده بود، اما 

امروز قیام های مردمی منسجم شده است.
تاثیر  به  اشاره  با  العالم،  عابدینی، مدیر پیشین شبکه   حسن 
رسانه ها در تحوالت اخیر گفت: رسانه ها در شکل گیري و استمرار 
دور تازه بیداري ملت هاي اسالمي نقش کانوني داشته و افزایش 
تاثیرگذاري رسانه هاي منطقه و کاهش نقش رسانه هاي فراملیتي از 

ویژگي هاي این مرحله است.
 آخرین سخنران نشست دوم محمد فرازمند، سفیر سابق ایران در 
بحرین بود. وي در با اشاره به قیام مردمي در بحرین اظهار داشت، 
در بحرین نیز ماننددیگر کشورهاي عربي جوانان و مردم بحرین از 
رهبران معارض پیش رفته و حتی آنها راجلو زده اند، به گونه اي که 

در ابتدا رهبران معارض مواضع تندي علیه دولت به کارنمي بردند، 
اما پس از شبیخون دولت در سومین روز تظاهرات به مردم، سقف 

مطالبات افزایش پیدا کرد.
    نشست سوم با سخنراني رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي آغاز شد. خرمشاد با تاکید بر اینکه با پیروزي یک ایدئولوژي 
داراي  که  همسو  سرزمین هاي  سایر  در  ایده  آن  سرزمیني،  در 
فرهنگي نزدیک است منتشرمي شود، اظهار داشت: بدون در نظر 
گرفتن انقالب اسالمي ایران، نمي توان آنچه امروز در جهان عرب 
رخ مي دهد را تحلیل کرد. وي مقاومت هاي اسالمي درلبنان و 
فلسطین را برگرفته از انقالب اسالمي دانست که سبب شکل گیري 

تحوالت در جهان عرب شده است.
این نشست، محمدعلي مهتدي - کارشناس مسائل  ادامه  در 
خاورمیانه - درباره خاورمیانه اسالمي و غرب اظهار کرد: اکنون یک 
سونامي در منطقه رخ داده است که در واقع صحنه  جدیدي از تاریخ 
را رقم زده که باگذشته بسیار متفاوت است. وی با اشاره به خاورمیانه 
اسالمي، گفت: هویت این منطقه اسالمي بوده و تمدن اسالمي 
در این منطقه رشد کرده و مردمان آن مسلمان هستند. مسئله 
هویت بسیار مهم است و در طول تاریخ افرادي مانند آتاترک و 
رضاخان تالش کردندکه این هویت اسالمي را از بین ببرند. از سوي 
دیگر کشورهاي عربي نیز تالش کردند که هویت قومي عربي را به 
جاي هویت اسالمي ترویج دهند، اما بعد از انقالب اسالمي،بیداري 
اسالم گرایي  و  اسالمي 

آغاز شد.
محمد علي  دکتر 
آذرشب، استاد دانشگاه 
فرهنگ  وزیر  مشاور  و 
و ارشاد اسالمي درباره 
به هم پیوستگي جهان 
عرب و ایران اظهار کرد، 
پدیده امروزي یک پدیده احیا و بیداري است. در 
واقع احیا هدف اسالم بوده و تمام کساني که براي 
نجات ملت هاي اسالمي حرکت کرده اند،قیام هاي 
احیاگر را پیش برده اند. وي با بیان اینکه احیا 
داد: در  ادامه  است،  اسالمي  مؤلفه هاي  از  یکي 
واقع با انجام احیاي اسالمي، فرهنگ اسالمي پویا 
شد و تمدن اسالمي به وجود آمد. نباید خود را مجزا از جهان اسالم 
دانست، باید روحیه تمدن اسالمي ایجاد شود، زیرا اگر بخواهیم با 
پرچم شیعه – ایراني تعامل کنیم، در این صورت مشکالتي به وجود 
مي آید، به همین دلیل باید وحدت اسالمي ایجاد شود. وي افزود، 
در جهت به هم پیوستگي جهان عرب و ایران مي توان به حضور 
سیدجمال وکواکبي در جهان عرب، نواب صفوي و آیت اهلل کاشاني 
در مصر و در نهایت حضور انقالب اسالمي ایران در سودان و دیگر 

مناطق جهان عرب اشاره کرد.
همچنین در ادامه این نشست، دکتر عبداالمیر نبوي،کارشناس 
مسائل خاورمیانه، درباره تحوالت دنیا، ریشه ها و زمینه ها گفت: 
خاورمیانه عربي در دو ماه گذشته شاهد رویدادهاي بسیار مهم بوده 
که نقطه عطفي را در حیات سیاسي و اجتماعي منطقه رقم زده 
است. اگرچه هر یک از این کشورها ویژگي هاي خاص اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي خود را دارند، اما به نظر مي رسد وجه مشترک 
همه این ناآرامي هاي اخیر، انباشت نارضایتي از وضعیت سیاسي و 
اقتصادي حاکم در کنار افزایش سطح سواد و دسترسي به رسانه هاي 

جدید است.

تبدیل اسالم به عنوان 
ایده حاکمیت ، مهمترین 
دالیل خیزش ملتها در 

خاورمیانه است
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تشکیل گروه های مطالعاتی فلسطین و ترکیه
انجمن  در  ترکیه  و  فلسطین  مطالعاتی  های  گروه 

مطالعات جهان تشکیل شدند.
محترم  اعضای  بیشتر  هرچه  آشنایی  منظور  به   
انجمن با این دو حوزه مطالعاتی، گروه های مطالعاتی 
و  شده  تشکیل  انجمن  همت  به  ترکیه  و  فلسطین 

فعالیت خود را به زودی آغاز می کنند.
گروه فلسطین که اعضای آن را جمعی از دانشجویان 
عالقه مند به این حوزه مطالعاتی تشکیل می دهند 
های  کارگاه  و  ها  دوره  برگزاری  با  است  صدد  در 
فلسطین،  با  مندان  عالقه  آشنایی  زمینه  تخصصی 
های  زبان  آن،  تشکیل  روند  و  صهیونیستی  رژیم 
عربی و عبری و سایر مسایل مربوط به این حوزه را 

فراهم کند.
همکاری  با  که  ترکیه  مطالعاتی  گروه  همچنین 
شده  تشکیل  خاورمیانه  مطالعات  مرکز  محققان 
خود  تخصصی  های  کارگاه  برنامه  زودی  به  است، 
این  کرد.  خواهد  اعالم  شناسی  ترکیه  زمینه  در  را 
بانک  ایجاد  برای  گروه همچنین هماهنگی هایی را 
انجام  ترکیه شناسی  اطالعاتی و کتابخانه تخصصی 
اعضای  اطالع  به  متعاقباً  آن  مراتب  که  است  داده 

محترم خواهد رسید.

  برنامه هاي انجمن در سال 1391

پس از برگزاري نخستین مجمع عمومي و انتخابات، 
متعدد  جلسات  برگزاري  با  انجمن  مدیره  هیات 
انجمن  آینده  هاي  فعالیت  براي  ریزي  برنامه  به 
انجمن،  بودن  تاسیس  تازه  به  توجه  با  پرداختند. 
و  ساختار  ایجاد  به  مربوط  ها  برنامه  این  از  بخشي 
دیگري  بخش  و  انجمن  فعالیت  براي  مناسب  بستر 
در  آموزشي  و  پژوهشي  هاي  فعالیت  آغاز  متوجه 
هاي  برنامه  اهم  باشد.  مي  جهان  مطالعات  زمینه 
به  براي سال 1391  مدیره  هیات  در  تصویب شده 

شرح زیر مي باشد:

سایر  در  انجمن  دانشجویي  هاي  شاخه  ایجاد   
دانشگاه ها

 تاسیس گروه هاي مطالعاتي با سرپرستي اعضاي 
و  پیوسته  اعضاي  عضویت  و  انجمن  علمي  هیات 

دانشجویي
با  ملي  و  المللي  بین  هاي  همایش  برگزاري   
موضوعات روز و کشورشناسي از طریق سازمان هاي 

ذینفع
 برگزاري نشست ها و جلسات سخنراني موضوعی 
و  انجمن  علمي  اعضاي هیات  از  با دعوت  کاربردی 

دانشگاه ها
 انتشار خبرنامه چاپي و الکترونیکي

همکاري  با  جدید  اعضاي  جذب  و  ساماندهي   
اعضاي فعلي

 برگزاری کارگاه های مورد نیاز اعضا
 عقد قرارداد و تفاهم نامه باموسسات و سازمانهای 

مرتبط
 راه اندازي سایت و به روز نگهداشتن مخاطبان

 عضویت در سایت هاي مراکز تحقیقاتي بین المللي 
با محوریت گروه هاي مطالعاتي و به صورت منظم

دیدار رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با 
هیات مدیره انجمن مطالعات جهان

انجمن  آقای دکتر مقصودي، ریاست محترم  جناب 
ایران، در سومین جلسه هیات مدیره  علوم سیاسی 

انجمن مطالعات جهان حضور یافت.  
بررسی  و  نظر  تبادل  منظور  به  که  جلسه  این  در 
محورهای همکاری مشترک میان دو انجمن برگزار 
همکاری  برای  متعدد  های  ظرفیت  بر  طرفین  شد، 
مقصودی  دکتر  همچنین  کردند.  تاکید  مشترک 
و  سیاسی  علوم  انجمن  تاسیس  چگونگی  بیان  به 
کرد  اشاره  ها  انجمن  راه  سر  بر  موجود  مشکالت 
تقویت  برای  مشترک  نامه  تفاهم  عقد  خواهان  و 
همکاری های دوجانبه میان دو انجمن شد که مورد 
استقبال اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات 

جهان قرار گرفت.
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همایش مقاومت، بیداری اسالمی و آزادی فلسطین با 
مشارکت انجمن ایرانی مطالعات جهان، نهادهاي غیر 
صادق  امام  دانشگاه  و  فلسطین  آزادي  حامی  دولتي 
و  فرهنگ  سازمان  در  ماه  مرداد  دوشنبه 22  )ع(روز 

ارتباطات اسالمی برگزار شد.
در ابتداي جلسه، دکتر دهشیری دبیر همایش ،  با اشاره 
به نقش فرهنگ مقاومت در دفاع از کرامت و هویت 
اسالمی بر تبیین گفتمان آزادسازی فلسطین به عنوان 
نماد عزت خواهی مسلمانان تاکید کرد. وی همچنین 
شناخت فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جهان اسالم 
در زمینه فلسطین را با توجه به امواج بیداری اسالمی 

در منطقه ضروری دانست. 
در ادامه دومین سخنران همایش، دکتر خرمشاد ریاست 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، بر این نکته تاکید 
کرد که خداوند مظلوم را در برابر ظالم رها نمی کند. 
قاعده این است که در برابر ظلم نباید سر خم کرد. در 
این سال ها استمرار مقاومت منجر به یک بیداری در 
جهان اسالم شد گرچه بعضی رهبران جنبش های اخیر 
خاورمیانه در ابتدا اندکی با محافظه کاری به این موضوع 
پرداختند، اما همچنان مساله اصلیشان است؛ زیرا مسأله 

فلسطین برای جهان اسالم هویتی و حیثیتی است.”
دبیر  االسالم  شیخ  دکتر  همایش،  سخنران  سومین 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: 
امروز می بینیم اسرائیلی که قرار بود روز به روز بزرگ 
تر شود، کوچک و کوچک تر می شود. آن ها در ابتدا تا 
بیروت پیش رفته بودند و در همان زمان بود که مقاومت 
رسما متولد شد و ادامه پیدا کرد تا جایی که امروز از 

سخنان رهبر مقاومت اسالمی هراسناک می شود.
ادامه، اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت مردمی  در 
های  راهبرد  حضار  با  تصویری  ارتباط  در  فلسطین، 
جریان مقاومت در مقابله با اشغالگران را برشمرد و گفت: 
همه ما ملتزم بر این کاریم که سرزمین های فلسطینی 
باید آزاد شود. وی با تاکید بر ضرورت احقاق حقوق همه 

فلسطینیان گفت: علی رغم تالش دشمن بر تضعیف 
مقاومت، فلسطین آزاد خواهد شد

الزواوی، سفیر  این جلسه آقای صالح  دیگر سخنران 
با  برخورد  در  مسأله”وحدت”  به  تهران،  در  فلسطین 
موضوع فلسطین اشاره کرد و گفت: موضوع فلسطین 
استحقاق این رادارد که مسلمانان از همه بحث های 
ثانوی و تعابیر متعدد از مسائل گذشته، در این راه باهم 

متحد باشند. 
پنجمین سخنران این نشست، دکتر بروجردی، رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی، بود. وی گفت: الزم است در زمینه فلسطین 
نگاهی به دیدگاه های امام خمینی بیندازیم. در همه 
نوسانات و اتفاقات مربوط به فلسطین، امام همواره خط 
مستقیمی داشت و هرگز از آن عدول نکرد. ایشان بر 
خالف تفکر مادی معمول با بینشی الهی با این مسأله 

برخورد کرد.
در این نشست همچنین ناصر ابوشریف و خالد قدومی، 
نمایندگان جهاد اسالمی و حماس، سخنرانی کردند. 
آقای ابوشریف اظهار داشت: همانطور که امام خمینی 
همه  و  است  سرطانی  ای  غده  اسرائیل  است  گفته 
مسلمانان باید برای از بین بردن آن تالش کنند. او درک 
درستی از مسأله فلسطین داشت و آن را مسأله کل 
مسلمانان قلمداد می کرد. زیرا اگر یک عامل  مشترک 
و  افریقایی  تونسی،  مصری،  مسلمان  بتواند  که  باشد 

آسیایی را متحد کند مسأله فلسطین خواهد بود. 

گزارش همایش 
مقاومت بیداري 
اسالمي و آزادي 
فلسطین




