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در آغــــاز پانزدهمیــــن قرن هجری شمســــی، جهــــان اســــام در یکی از 

حساس ترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته است. 

اســــرائیل، ناتوان تر از همیشــــه، در برابر منافع متعــــارض غرب راهی به 

که چندان برایش روشن نیست. رژیم های  سوی آینده ای می گشــــاید 

استبدادی-به ویژه، رژیم های سلطنتی عربی-با چالش های جدی 

روبه رو هســــتند. در سطح جهانی، آســــیا از نظر توسعه در حال پیشی 

کرۀ  گرفتن از اروپاســــت، و مجمــــوع ظرفیت اقتصادی چیــــن و ژاپن و 

جنوبــــی می تواند ظرفیت اقتصادی اروپای غربی را به چالش بکشــــد. 

غ های خود را در سبد اقتصادی چین  کان سرمایه داران غربی تخم مر

گذاشته اند. در نهایت، در ظرف جغرافیایی تمدن اسامی، یک ملت 

جدید به نام ملت اســــام در حال بیدار شــــدن از خواب قرون است و 

می خواهد حقوق و هویت خود را بشناسد. 

در این شــــرایط، ما در ایران به اســــتقبال انتخابات ریاســــت جمهوری 

گردونۀ انتخابــــات مردی پا بــــه عرصۀ قدرت  می رویــــم. امیدواریــــم از 

کــــه ظرفیت الزم را برای تعامل و تقابل با این شــــرایط  اجرایی بگذارد 

پیچیده داشته باشد.

سردبیر



یکا،انتخاباتایران،وشرایطبینالمللی آمر

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
احمد کاظم زاده

میــــزگــــرد مــــاه
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زورق: بسم اهلل الرحمن الرحیم. انتخابات ایران از نظر شرایط بین المللی  

به مسائل منطقه گره خورده است. وقتی از شرایط بین المللی صحبت 

می کنیم، به نظر می آید که بحران روابط آمریکا و چین هم در این شرایط 

قــــرار می گیرد، ولی من فکر می کنــــم آن روابط خیلی به انتخابات ایران 

بســــتگی ندارد. انتخابات ایران هر نتیجه ای داشــــته باشد، آن بحران 

مستقل از نتایج این انتخابات به ِسیر خودش ادامه خواهد داد. آنچه 

خیلی به انتخابات ایران بستگی دارد مسائل منطقه است. بنابراین، 

پیشنهاد می کنم در مسائل منطقه تأمل کنیم. 

که خیلی بر سرنوشــــت ما اثر دارد مسئلۀ عراق  یکی از مســــائل منطقه 

کنونی عراق )کاظمی( به چه  که نخست وزیر  است. مســــئله این است 

کشورهای  مسیری می رود. امنیت عراق مهم اســــت و بر امنیت تمام 

همسایۀ آن اثر می گذارد.

که در شرایط بین المللی قرار می گیرد وضعیت انقاب  مســــئلۀ دیگری 

کرد.  گریفیتس به ایران آمد و از موضع ایران تشــــکر  یمن اســــت. آقای 

گفته بودنــــد: »ما طرف دار دولت  طبق آنچــــه در اخبار آمده بود، به او 

گیر با مشــــارکت همۀ طرف های یمنی هستیم.« مفهوم این حرف  فرا

چیســــت؟ آیا منظور از تمــــاِم طرف ها طرف های صالح اســــت، یا این 
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گروه های ناصالــــِح مزدور در عربســــتان و امــــارات هم  عبــــارت شــــامل 

گر استراتژیک  کتیکی باشــــد یک وجه دارد؛ ا گر این حرف تا می شود؟ ا

گر اســــتراتژیک باشد، یعنی ملت  باشــــد وجه دیگری خواهد داشت. ا

که این همه قربانی داده اند ثمرۀ زیادی نخواهند برد.  یمن و انصار اهلل 

کار دولت نمانده است. دولت  البته، در ایران چند ماه بیشــــتر به پایان 

کار بیاید و تمایاتی به  گر دولتی جوان روی  فعلی ریسک پذیر نیست؛ ا

این سو داشته باشد، ریسک پذیری باال می رود. 

که سرنوشــــت مقاومت تا حّدی به سرنوشت  مســــئلۀ دیگر این است 

گر یک شــــخصیت متمایل به محور مقاومت  انتخابــــات ارتباط دارد. ا

کس دیگری بیاید وضعیت  گر  کار بیاید شرایط یک جور است، و ا روی 

جور دیگری می شود. 

کار  روابط اروپا و آمریکا هم مســــئله است. در آمریکا، دموکرات ها بر سر 

کمی سبک شده است،  آمده اند و شاید وزنۀ جمهوری خواهان تندرو 

که باید  که به بایدن نامه نوشتند فشار می آورند  ولی هنوز نمایند گانی 

مسائل منطقه ای با انتخابات ایران ارتباط پیدا می کند.
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که ترامپ یک  کند. این نشان می دهد  دســــتاورد های ترامپ را حفظ 

فرد نبود بلکه یک جریان است. اتفاقًا، به عقیدۀ برخی صاحب نظران، 

کفۀ  کار آمدن تندرو ها در آمریکا باعث انســــجام ایران می شــــود و  روی 

تجدید نظر طلبی )یعنی جریان متمایل به غرب( را ضعیف می کند.

یکا  برخی صاحب نظران عقیده دارند که قدرت گرفتن عناصر تندرو در آمر

یت انســجام سیاســی در ایــران و تضعیــف تجدید نظر طلبی  ســبب تقو

می شود.

رویوران: من از مجموعۀ بحث ها این طور برداشت می کنم که اصرار غرب  

گذاشتن  بر پروندۀ موشکی و سیاست منطقه ای ایران در حکم دست 

بر نقطۀ قوت جمهوری اســــامی اســــت. جمهوری اسامی در سطح 

منطقه محور مقاومت را شــــکل داده است و ابزار هایش اراده، اندیشه، 

کردن بر سر همین  و قدرت اســــت؛ اتفاقًا، پیشــــنهاد غرب هم معامله 

ابزارهاست. جمهوری اسامی در این مسائل حاضر به معامله نیست. 

چالشی که اآلن بین ایران و امپریالیسم جهانی وجود دارد همین است. 

البته، بعضی اتفاقات در شکل گیری معادلۀ جدید تعیین کننده است. 

که آمریکا  یکی از آن ها بحث یمن است. نشانۀ اهمیت یمن این است 

گر سودان می خواست  کرد. ا انصار اهلل را از لیست تروریستی خود خارج 

از این لیست خارج شود، باید پول پرداخت می کرد و باج می داد و زمان 

کار را در مورد انصار اهلل رایگان و خیلی  زیادی منتظر می ماند، اما ایــــن 

سریع انجام دادند. 

بحث دوم فرستادۀ رئیس جمهور آمریکا در مسائل منطقه است. آقای 

گریفیتس، فرســــتادۀ دبیر کل سازمان ملل، به تهران آمد. آقای بایدن 
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در اولین سخنرانی خود اعام کرد که جنگ یمن باید به پایان برسد. او 

گفت: »ما به امنیت عربستان متعهدیم، ولی عربستان باید این جنگ 

را تمام کند.« 

مــــن تصور می کنم پایان این جنگ نقطۀ شــــروع شــــکل گیری معادلۀ 

جدید خواهد بود. اینکه این معادله با شکســــت سیاست تجاوزکارانۀ 

عربســــتان شروع شــــود اهمیت زیادی دارد-به هر حال، عربستان در 

نقطۀ مقابــــل ایران قرار دارد. تصور نمی کنم آمریکا به همین راحتی به 

پیــــروزی انصار اهلل و محور مقاومــــت و ملت های منطقه رضایت دهد. 

کارهایی بکند  کرد؛ ممکن اســــت  آمریکا قطعًا در یمن دخالت خواهد 

گرداب جنگ های بی پایان نیابتی غرق  و یمنی ها را با نقشــــۀ قبلی در 

کرد تســــلط  که ســــعی خواهد  گفت  کند. آقای بایدن بعد از انتخابات 

آمریکا بر خطوط دریایی در تنگه ها را افزایش دهد. باب المندب تنگۀ 

مهمی اســــت؛ آمریکا به همین سادگی آن را تحویل صاحبان اصلی آن 

نمی دهد. سیاســــت آمریکا تسلط بر تنگه ها به منظور تسلط بر جهان 

است، و من فکر می کنم آمریکا دراین باره نقشه هایی دارد. 

گریفیتس آمده بود  کل به نفع ملت یمن اســــت. آقای  جنگ یمن در 

کند. آقای ظریف  که با ایران در مورد راه حل های بحران یمن صحبت 

گفت:  کنید.«  گفت: »شما باید با انصار اهلل و دولت صنعا صحبت  به او 

»ما آمده ایم با شما ببندیم!« آقای ظریف گفت: »ما هم پیمان انصاراهلل 

و دولت صنعا هســــتیم و در آنجا ســــفیر هم داریم و نمی توانیم از آن ها 

کنیم. ما از آن ها حمایــــت می کنیم، اما به جــــای آن ها تصمیم  عبــــور 

نمی گیریم.« این واژه ها خیلی مهم اند. 

گفتند او  که به صنعا برود. به او  کرد  گریفیتس از انصار اهلل درخواســــت 

که طرحی برای توقف جنگ داشته باشد:  را به این شــــرط می پذیرند 
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»شما می آیید و می روید و رفت وآمد شما نتیجه ای ندارد.« یک بار او را 

راه ندادند و او راهی تهران شد. این هم یک نوع فتنه گری است که بین 

کشــــورهای انقابی به نوعی اختاف بیندازند. آقای ظریف در جلســــۀ 

که انصاراهلل، به عنوان مظهر  کند  گریفیتس تفهیم  کرد به  خود ســــعی 

ارادۀ مردم یمن، در آنجا تصمیم گیرنده اســــت. خاصه، بحث یمن از 

که مهم است و بر نوع تعامل ما با آمریکا تأثیر دارد. نکاتی است 

که پروندۀ دوم اســــت، اشــــکاالتی هست. آمریکا  در بحث هســــته ای، 

به دنبال شــــرط گذاری اســــت و ما رد می کنیم. آن ها به دنبال بازگشت 

به همۀ توافق نیســــتند؛ ممکن اســــت به دنبال تجزیۀ این مسئله به 

مسائل دیگر باشند. با برداشتن و گذاشتن نام این و آن در لیست های 

کار سیاســــی می کنند.  گمان خود دارند  مــــن درآوردی، آمریکایی ها به 

گر ایران  غربی ها در مورد پروندۀ هسته ای با این دید عمل می کنند که ا

گیرد، امتیاز می دهد-اآلن اروپا و آمریکا متحدًا چنین  تحت فشار قرار 

گزینه هــــای دیگری داریم. تحت  برداشــــتی دارند. ایران می گوید: »ما 

یکا حاضر نیست پیروزی ملت یمن را  در جنگ نابرابر سال های اخیر بپذیرد. آمر
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کنون  فشار هستیم، ولی تسلیم نخواهیم شــــد.« اتفاقًا این فشارها تا

گر غرب جلو نیاید، ما با چین  موجب افزایش قدرت ایران شده است. ا

توافق همکاری راهبردی 25ساله را امضا می کنیم و می توانیم با روسیه 

هم چنین توافقی داشته باشیم. 

یمن، بحث هســــته ای، و نوع ارتباط ما با چین و روســــیه از این دست 

مسائل اند.

گر ما تاریخ انقاب و مبانی و موضع گیری های  اشعری: من تصور می کنم ا 

کنیم، می بینیم که نظر  حضرت امام؟ق؟ و مقام معظم رهبری را بررسی 

رهبران انقاب در مجموع این است: هر گام که در مقابل خواسته های 

که  گام جلوتر می آیند. این طور نیست  کوتاه بیاییم، آن ها یک  غربی ها 

کوتاه بیایند و حاضر شوند  گر به یکی از خواسته های آن ها تن دادیم،  ا

رابطه عادالنه ای برقرار شود. 

گزاف را قبول نــــدارد. باور جمهوری  جمهوری اســــامی این ادعاهای 

که هرجا شما با آن ها به نوعی نرمش برسید، آن ها  اســــامی این است 

کید  گام بعدی را برمی دارند. مقام معظم رهبری در صحبت های اخیر تأ

کره نمی کنیم، بلکه آمریکا باید  کردند که »حرف آخر این است که ما مذا

کنیم.« یعنی  تمام محدودیت ها و تحریم ها را بردارد و ما راستی آزمایی 

ایشان یک گام جلو تر برداشتند. در چنین شرایطی، غرب هم می فهمد 

که در نظام اسامی رهبر انقاب تعیین کنندۀ نهایی سیاست هاست، 

کوتاه نمی آید. در این  و رهبــــری در مورد اصول انقاب و حقوق مــــردم 

کار بکند: وضع، آمریکا ممکن است چند 

)1( افکار عمومی داخل ایران را علیه این تصمیم تحریک کند،

)2( جلوی گسترش نفوذ انقاب اسامی در جهان و منطقه را بگیرد،
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کند،  )3( متحدان ایران در منطقه را به نفع خود مصادره 

)4( یا حتــــی برای اینکه بر افکار عمومی جهانی اثر بگذارد، دولتی مثل 

گاو شیرده است( قربانی کند.  عربستان را )که برایش مثل 

در چنیــــن شــــرایطی، مهم تریــــن نکته بــــرای ما یکپارچگــــی در داخل 

کشــــور اســــت. هر اتفاقی خاف وحدت بیفتد درست در جهت منافع 

و خواســــته های غربی هاســــت. امروز ما بیش از دوره های قبل به یک 

کامًا همســــو با موازین انقاب و سیاست های جهانی نظام نیاز  دولت 

داریم. 

کنونــــی باید چه نگاهی به  که در شــــرایط  پرســــش آقای زورق این بود 

مسائل انتخاباتی داشته باشیم. من فکر می کنم قصه این طور است، 

و در داخل هم نشانه ها وجود دارد. اصاح طلبان تا یکی-دو ماه پیش 

از اینکه بتوانند بین مردم نفوذ داشته باشند مأیوس بودند، اما اآلن به 

تکاپو افتاده اند و کار می کنند و می خواهند شخص موّجهی را که شورای 

کند و در ناتوانی های دولت فعلی ســــهم زیادی نداشته  نگهبان تأیید 

باشد مطرح کنند؛ به این تحلیل رسیده اند که شرایط دیگر مانند چهار 

گر سران جریان خودشان را به توافق  سال پیش نیست؛ فکر می کنند ا

برسانند، برآیند حضورشان  می تواند در انتخابات تعیین کننده باشد. 

که امروز باید در داخل کشور جریانی  به هر حال، عرض من این اســــت 

کلــــی نظام هماهنگ و همســــو  که با سیاســــت های  کار بیایــــد  روی 

باشد، و البته اقتدار ادارۀ جامعه را هم داشته باشد. ادارۀ جامعه تنها 

ساخت وساز و معیشت مردم نیســــت؛ ادارۀ جامعه به مجموعه ای از 

که اآلن مطرح هســــتند  گر بخواهیم آدم هایی  توانایی ها نیــــاز دارد. ا

کلی نظام هماهنگ تر  کدام یک با شــــاخص های  که  کنیم  را ارزیابــــی 
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کنند، باید به ناپایداری  هستند و می توانند این نقش را به خوبی ایفا 

که در این زمــــان حرفی می زند  کســــی  آدم ها توجه داشــــته باشــــیم. 

کنیم.  ممکن است تا آخر روی حرف خودش نباشد. این را باید رصد 

کسی تا ظرفیت پذیرش مسئولیتی را  امام؟ق؟ فرمودند: »خدا نکند تا 

پیدا نکرده است، آن مسئولیت به او رو بیاورد.« این خیلی مهم است 

کار سختی هم نیســــت. شورای نگهبان و  کنیم و  که ظرفیت ســــنجی 

کننــــد باید ظرفیت  کســــی حمایت  گر می خواهند از  مجموعــــۀ نظام ا

کنند. آدم ها را بررسی 

کمک آن ها  کنم و به  کاظمزاده: من می خواهم به چند شــــاخص اشاره  

به ســــؤال اصلی جلســــه )انتخابات ما چه الزاماتی را می طلبد؟( پاسخ 

کنون چند جلســــه راجع به ماهیت نظــــام بین الملل و نقش  دهم. تا

که هرچند هژمونی  و جایگاه آمریکا در آن داشــــته ایم. نتیجــــه این بود 

آمریکا نســــبت به گذشته رو به افول اســــت، اما این کشور همچنان در 

یــکا تصــور می کنــد که با برداشــتن و گذاشــتن نــام این و آن در لیســت های  آمر

من درآوردی دارد کار سیاسی انجام می دهد.
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کاخ سفید چه ایده ای نسبت به نظام بین الملل  رأس است. اینکه در 

مطرح باشد بر معادالت قدرت در جهان اثر می گذارد.

که دولت بایدن و نظام آمریکا به  یکی از تحوالت بین المللی این است 

که ترامپ از آن  عنوان ناظر به شورای حقوق بشر بازگشته اند، در حالی 

کیفری بین المللی صاحیتش  خارج شــــده بود. مدتی پیش، دیوان 

کرد. رأی صاحیت دیوان  را برای رســــیدگی به مسئلۀ فلسطین تأیید 

که با مستندات موجود تقریبًا هر چهار صاحیت  به این مفهوم است 

کند،  که ورود پیدا  دیوان در اراضی اشــــغالی موضوعیت دارد، و همین 

اعام جرم علیه مسئوالن اسرائیلی کار سختی نخواهد بود. تا اآلن، 200 

نفر از مسئوالن اسرائیلی در مظان اتهام هستند. از طرف دیگر، دولت 

که از ســــال 2012 م. از جایگاه معتبری برخوردار شد، چند  فلســــطین، 

که در دورۀ ترامپ بایکوت شــــده بــــود. یکی از این اقدامات  کرد  اقدام 

شکایت به دیوان بین المللی راجع به بیت المقدس و انتقال پایتخت 

که دیوان  از تل آویو به قدس بود. با این وضعیت، پیش بینی می شود 

که این اقدام غیر قانونی اســــت چون مستندات آن  به زودی رأی دهد 

گفتند، نماینده  که  کامًا مشخص است. در مورد یمن هم، همان طور 

تعیین شــــده و انصار اهلل از لیســــت تروریســــم خارج شده است؛ بدین 

کار در یمن هم تا حّدی پیش می رود.  ترتیب، 

آنچــــه از رفتار آمریکا-به عنوان دولتی که حداقل فعًا ابرقدرت اســــت 

هرچند هژمونی او رو به کاهش است-برمی آید این است که آن ها هیچ 

وقت خودشان را هم زمان با دو ابرقدرت درگیر نمی کنند؛ همیشه برای 

گونه ای سازش  اینکه با یکی درگیر شــــوند ســــعی می کنند با دیگری به 

کمونیســــم و  کنند. مثًا، در دورۀ جنگ ســــرد، اولویت آمریکا مبارزه با 

زمین زدن شوروی بود و برای مدتی با چین ساخت؛ یا بعد از فروپاشی 
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که به قلب روسیه وارد شود و  نظام دوقطبی، اولویت اول غرب این بود 

بقایای شوروی را تصاحب کند، و انقاب های رنگین در حوالی شوروی 

اتفاق افتاد. 

پیشــــتر، مقابله با روسیۀ بعد از شوروی در اولویت بود، اما هنوز مقابله 

کرد و خود را چند  با چین در اولویت نبود. چین از این فرصت استفاده 

گام باال کشید. از دورۀ اوباما، آمریکا احساس کرد که باید با چین مقابله 

کند. در دورۀ اوباما، سیاســــت آمریکا مقابلۀ هم زمان با روسیه و چین 

بود. در دورۀ ترامپ، مقایســــه با چین را در اولویت قــــرار دادند. دولت 

کنار آمد، و روســــیه به مدت چهار سال نفس راحتی  ترامپ با روســــیه 

کشید. اآلن چه اتفاقی می افتد؟ بایدن روی کار آمده است؛ دموکرات ها 

گرفت.  از روســــیه زخم خورده اند و می گویند روسیه پشــــت ترامپ قرار 

البته، نتانیاهو، محمد بن ســــلمان، و محمد بن زاید هم پشت ترامپ 

بودند، اما دموکرات ها این سه را نادیده گرفته و بر روسیه تمرکز کرده اند 

یکا سعی می کند متحدان منطقه ای ایران را  به نفع خود مصادره کند. آمر
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چون روسیه را عامل تأثیرگذار در شکست حزب دمکرات در انتخابات 

کرد.  که تافی خواهند  2016 م. می دیدند و مشخص بود 

کار باید بکنند؟ باید فضای رابطه  برای اینکه با روسیه درگیر شوند چه 

کنند. شــــما به صحبت های بایدن با تیمش  با چین را قدری تلطیف 

گفت: »ما در مورد چین سیاســــت صبر اســــتراتژیک را  که  کنید  توجــــه 

پیش می گیریم. سعی می کنیم با چین بسازیم.« نمی توانند هم با چین 

و هم با روسیه هم زمان درگیر شوند. 

دو روز بعد از مراســــم تحلیف بایدن، آلکســــی ناوالنــــی، منتقد پوتین، 

با حمایت و پشــــتیبانی غرب از آلمان وارد روســــیه شــــد. به دنبال آن، 

تظاهراتی در روســــیه به راه افتاد و تعدادی بازداشــــت شدند. از سوی 

دیگر، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا، تقریبًا با چراغ سبز 

بایدن به روســــیه رفت تا به مقامات روسیه اولتیماتوم دهد و خواستار 

کوتاه بیایند باید مرتب  گر  که ا آزادی ناوالنی شــــود. روس ها فهمیدند 

امتیاز دهند؛ بنابراین، ضرب شست نشان دادند: حکم ناوالنی را صادر 

که هنوز بورل در مسکو بود، سه نفر از سفیران غربی  کردند، و در حالی 

را به عنوان عناصر نامطلوب اخراج کردند. 

کاری  که نظام بین الملل را بشناسیم تا بدانیم چه  بحث ما این است 

را چه موقع انجام دهیم که بیشترین نفع را ببریم. آنچه در سطح کان 

که قدرت سخت به قدرت نرم و  نظام بین الملل روی داده این اســــت 

گر این تغییر ماهیت را خوب درک نکنید،  هوشمند تبدیل شده است. ا

نمی توانید پیش بروید. 

اآلن، در منطقه و جهان، رویکرد به ســــوی بسته های سیاستی است 

)بسته: package(. با توجه به شرایط بین المللی پیش رو، ما باید برای 

که در آن حضور داریم  بســــته های آماده داشته باشیم.  همۀ مناطقی 
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این بســــته ها را باید در سطح کان به هم ارتباط دهیم و بازی بزرگی را 

کار اجماع، همفکری، و هم افزایی همۀ ارگان ها  پیش ببریم. الزمۀ این 

کار ها را انجام دهیم، مسئلۀ انتخابات  گر بتوانیم این  در داخل است. ا

ریاســــت جمهوری به عنوان یک حلقه در وســــط قرار دارد. تا اآلن، ما 

کرده است؛ یک  که از وقتی آمده خوب تاش  یک رئیس مجلس داریم 

رئیس قوۀ قضاییه داریم که از زمانی که آمده توانسته سرمایۀ اجتماعی 

که حلقۀ دیگر را  قــــوه و نظام را باال ببرد؛ باید به دنبال یک نفر باشــــیم 

تکمیل کند. 

که شکســــت می خورد  در آمریــــکا، همیشــــه همین طور اســــت: حزبی 

دیگر پاپیچ دیگری نمی شــــود؛ خودش را بازسازی می کند و برای چهار 

ســــال بعد برنامه می ریزد. تصمیم گیری های بایدن در مورد انصار اهلل 

و بازگشــــت به فان شورا تصمیم یک شبه نبوده اســــت؛ در چهار سال 

کرده اند. کار  گذشته روی آن 

دولت بایدن به مجامعی بازگشت که ترامپ از آن ها خارج شده بود.

که منتشــــر می شــــود پایه و اساس درستی  اشــــعری: برخی از خبر هایی  

ندارد. ما باید پشت صحنۀ خبر ها و خاستگاه تولید آن ها را بررسی کنیم 

و بعد صحبت کنیم. 

که می خواهد با همه سرشاخ  جمهوری اســــامی هیچ گاه نگفته است 

شود. ما اصًا سرشاخ نمی شویم. ما می خواهیم شاخ کسانی را بشکنیم 

کستان  که می خواهند با ما سرشاخ شوند. ما با چین، روسیه، هند، و پا

همکاری داریم؛ در عین اینکه ممکن اســــت مشکاتی با ترکیه داشته 

باشیم، با آن ها هم همکاری داریم.
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خیلی از سیاستمداران آمریکایی در دورۀ ترامپ منافع ملی کشورشان 

کردند. متأســــفانه، بعضی از سیاســــتمداران و  را فدای مبارزه با ترامپ 

تحلیلگران ما هم منافع ملی را فدای رقابت های سیاسی می کنند. در 

تحلیل مســــائل سیاسی منطقه و ایران، همیشه باید فراتحلیِل پشت 

گرفته را هم ببینیم. کار های مشابهی که قبًا صورت  رویدادها و 

کاظمزاده: اتفاقًا بحث ما این است که یا نباید وارد یک بازی بزرگ شد، یا  

کامل صورت بگیرد.  که در داخل اجماع  گر شدیم، الزمۀ آن این است  ا

گریفیتس به ایران آمد، در ابتدا ممکن بود آدم احســــاس  وقتــــی آقای 

که بدانیم-طبق  که به ایران بها می دهند؛ ولی خیلی مهم است  کند 

آنچه آقای رویوران گفتند-انصار اهلل او را راه نداده بود و او به ایران آمده 

کند. این را آقای رویوران می دانند، ولی میلیون ها  بود تا شکاف ایجاد 

نفر مردم عادی نمی دانند. 

مــــا در دورۀ ترامپ تهدید هــــا و فرصت هایی داشــــتیم. اآلن ماهیت و 

اولویت بندی عوض شده اســــت. آن موقع، دشــــمن در دید بود و همه 

ترامپ و پمپئو را می شــــناختند؛ لذا، در این طرف هوشیاری و آمادگی 

زیــــاد بود و در داخل توازن ایجاد شــــد. مردم این همه فشــــار را تحمل 

کردند چون فهمیدند مشکل از آن  کردند، ولی انصافًا خوب ایستادگی 

طرف است. 

گر نتوانیم اولویت ها را متناســــب با وضعیت جدید در نظر بگیریم،  اما ا

ممکن است با مشکل مواجه شویم. منظور من از آن جمله که »آمریکا 

که ما با  اولویت بندی می کند« اشــــاره به داخل نبود؛ منظــــور این بود 

کار ســــختی در پیش داریم: یا بایــــد وارد عرصۀ نظام  نظــــام بین الملل 

کامل و متحد در برابر آن ها وارد شد.  بین الملل نشد، یا با تمام قوا و 
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کردم اولویت بندی آمریکایی ها در مقابل رقبایشان عوض  اینکه عرض 

شــــده استنباط من اســــت-قبًا هم در اینجا به نقش تحلیل درست 

که هرجا  کرده بــــودم. فکر می کنم واقعیت هم جز این نیســــت  کیــــد  تأ

کرد توانست به سرعت از پِس آن ها  ایران تهدید ها را به موقع شناسایی 

برآید-هرقدر هم که تهدید ها بزرگ بودند؛ هرجا غفلت کرد یا تحلیل ها 

ضعیف بود، متأسفانه مشکل ایجاد شد. 

زورق: در مدیریت استراتژیک، گفته می شود همان طور که برنامه ریزی  

کنترل هم باید استراتژیک باشد. بهترین شیوه  باید استراتژیک باشد، 

که باید  کســــانی است  کنترل اســــتراتژیک هدایت اندیشــــه و افکار  در 

کنند. کشــــور به وســــیله ای احتیاج دارد تا بین تمام  اســــتراتژی را اجرا 

ک در تحلیل  کسانی که می خواهند برنامه های کشور را جلو ببرند اشترا

ایجاد کند. یکی از راه های ایجاد تحلیل بولتن های محرمانه است، که 

که در نتیجه گیری ها مؤثر  کسانی  از قدیم بود و اآلن هم هســــت. همۀ 

کشــــور را جلو ببرند )رئیس جمهور،  هســــتند و می خواهند برنامه های 

یی کند. یارو یکا نمی تواند هم زمان با روسیه و چین رو آمر
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وزرا، رئیس ســــازمان صدا و ســــیما، و...( باید تحلیل مشــــترک داشته 

باشند. 

که خوِد رســــانه ها می توانند برای ایجاد تحلیل  بحث دیگر این اســــت 

که  مشترک زمینه ساز باشــــند. هر کس هر اقدامی می کند و هر تعریفی 

کشــــور( دارد نتیجۀ  پردازش  از منافع خودش )به عنوان فرد، حزب، و 

گر به گونه ای به او اطاعات بدهید  اطاعاتی است که دریافت می کند. ا

که بتواند مسئله را به درستی تشخیص دهد و منافع خود را در قبال آن 

کرده اید؛ دیگر احتیاجی نیست  کنترل اســــتراتژیک  کند، دقیقًا  تعریف 

 ،
ً
کار می کند یــــا نه. ظاهرا که درســــت  کنید  کار هایش را چک  تک تک 

کار اآلن خالی اســــت، و این مســــئله ای است که ذهن آدم را  جای این 

درگیر می کند.

که مســــئلۀ آب را بررســــی می کنــــم. جدا از  کاظمزاده: من مدتی اســــت  

بحث های سیاسی، از آب نمی توانیم بگذریم. اآلن می گویند مرز های 

هیدروپلتیک یا مرز های آبی هر کشور بسیار فراتر از مرز های جغرافیایی 

یکا فدای منافع جناحی احزاب شد. در زمان ترامپ، منافع ملی آمر
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که ابر شکل می گیرد جزء مرز های هیدروپلتیک  زمینی است. از جایی 

یک کشور است. 

کنترل اســــتراتژیک، یک فرد  که در بحث  زورق: عــــرض من این اســــت  

باید از منافع ملی درک داشــــته باشد؛ در این صورت و با وجود تحلیل 

مشترک، تناقض گویی کم می شود.

رویوران: من یک بار دیگر عنوان بحث را به خودم تذکر دهم: انتخابات  

و محیط بین الملل. آقای کاظم زاده بعضی از پایه های رفتاری جدید را 

ذکر کردند. 

که در  یکــــی از پایه های رفتاری جدیْد همکاری بین آمریکا و اروپاســــت 

 ، زمــــان ترامپ نبود اما اآلن به بهترین شــــکل در جریان اســــت. )اخیراً

جلســــۀ وزیر خارجه آمریکا با سه همتای خودش در انگلیس، فرانسه، 

و آلمان به صورت غیِر حضوری برگزار شد.( این یک خطر جدی است. 

همکاری آمریکا و اروپا رفتار جدیدی است، و با هم بودِن آن ها برای ما 

که این ها از هم جدا بودند، ما در محاصره  خطر دارد. در دورۀ ترامــــپ 

کمتر بود. اآلن این یک خطر است.  بودیم اما خطر 

که این ها به دنبال ارتباط مســــتقیم هســــتند و  خطر دوم این اســــت 

کنند. با  می خواهنــــد انصار اهلل را با چماق و هویج مســــتقیمًا مدیریت 

کار را بکنند. اینکه آمریکا اعام می کند  ســــوریه هم می خواهند همین 

به دنبال بر اندازی نظام اســــد نیســــت و به دنبال تعامل با او و رعایت 

که به نظام اسد می دهند.  به اصطاح حقوق بشر اســــت پیامی است 

که ســــوریه و بحران آن را مستقیمًا مدیریت  تاش آن ها بر این اســــت 

کنند. 
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که چــــون اصولگرا هــــا در مورد  اشــــعری: برداشــــت خوِد من این اســــت  

کاندیدا ها به تصمیم نهایی نرســــیده اند، نگرانی هایــــی در این زمینه 

کامل  وجود دارد. خوشــــبختانه، صدا و ســــیما نظرســــنجی را به طور 

کرده است. من این نظرسنجی را دیدم. صدا و سیما همواره در  منتشر 

که با  که نتایج آن  انتخابات مختلف نظرسنجی های دقیقی ارائه داده 

یکی-دو درصد اختاف درست بوده است. 

می خواهم بگویم فرمایش شما را در جا های دیگر هم دیده ام. شما این 

گفته شود: »شما در آب نمک  که به یک ســــری آدم  احتمال را بدهید 

که  کار لزومًا این نیست  کنید.« معنای این  باشید و مقدماتی را فراهم 

که هر  کار برای آن است  کاندیدا باشــــند. این  این ها قطعًا می خواهند 

کردند الزم است، یکی از این ها بیاید.  زمان احساس 

ر واقعیت مطرح است؛  ـَ کاظمزاده: اصطاحی در رسانه ها تحت عنوان اب 

که از خوِد واقعیت هم واقعی تر  می گوید رســــانه ها واقعیتی می ســــازند 

که ممکن است هیچ مبنایی  اســــت و همه آن را باور می کنند در حالی 

نداشته باشد. 

که چه رئیس جمهــــوری برای شــــرایط جدید  اآلن ســــؤال این اســــت 

مناســــب اســــت. به لحاظ منطقی و تفکر، از معلومــــات به مجهوالت 

کنم: یکی از اشتباه های دانش آموزان در  می رسند. داخل پرانتز عرض 

که بلدند پاسخ  که پرسش هایی را  آزمون های چندگزینه ای این است 

نمی دهند  و پرسش هایی را هم که پاسخش را نمی دانند به بعد موکول 

می کنند، و به این ترتیب، بســــیاری از پرسش ها را از دست می دهند.(    

با یک تفکر صحیــــح، باید اول ببینیم چه می دانیم و از دانســــته ها به 

نادانسته ها برسیم. 



23
حۀ

صف
 /

70
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

رویــــوران: به بحــــث اصلی برگردیــــم. رویکرد آمریکا در نظــــام بین الملل  

عمدتًا بازســــازی قدرت جهانی آمریکاست. ترامپ به دنبال انزوا  گرایی 

کانادا و مکزیک و اتحادیۀ اروپا جدا شــــد؛ به  بود و از شــــمال و جنوب و 

قول خودش، به دنبال »عظمت آمریکا« بود. بایدن، اتفاقًا، انزوا گرایی 

را قبول ندارد و به شــــدت به دنبال ایجاد یک ائتاف جهانی اســــت که 

کامًا زیر بلیت  خــــودش در رأس آن قرار بگیرد. اآلن اروپــــا یک بار دیگر 

آمریکا رفته است. 

نکتۀ دیگر اینکه در این نظام جدید بین الملل شــــاهد ظهور یک نوع 

جنگ سرد بین آمریکا و چین هم هستیم. جنگ سرد با روسیه تعریف 

نظامی اما با چیــــن تعریف اقتصادی پیدا می کند. در شــــرایط جدید 

بین المللی، ما در یک نوع جنگ سرد قرار داریم و باید شیوۀ بازیگری 

کنیم تا   بیشترین سود  و نوع جهت گیری های خود را به خوبی تعریف 

را برای ما داشته باشد.

بایدن می کوشد به انزواگرایی دوران ترامپ پایان دهد.



24
حۀ

صف
 /

70
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کاظمزاده: تا اآلن از شرایط گفتیم. توان فکری فرد هم خیلی مهم است.  

انســــان های معمولی از آموختن یــــاد می گیرند و قوۀ فکــــری خود را با 

خواندن علم باال می برند. انســــاِن اآلن در حوزۀ علوم انسانی با تحولی 

مواجه شده که خیلی ها به آن دقت ندارند. در حوزۀ رسانه، مفهومی با 

ر واقعیت داریم؛ در نظریه ها، اصطاحی تحت عنوان فرانظریه  ـَ عنواِن اب

که تا اآلن وجود داشته، ابـَرچالش  کرده است؛ بین چالش هایی  ظهور 

پدیدار شده است. 

که می خواهد باالترین  کســــی  که  صورت ســــادۀ مســــئله این اســــت 

ــــر ها مسلط باشد. ـَ مســــئولیت اجرایی را به عهده بگیرد باید به این اب

که  کند بداند  گر خواست طرحی را پیشنهاد  او باید فرانظریه بداند تا ا

که مسئله های ما دیگر  انگیزۀ آن چیست. مفهوم ابـَرچالش این است 

با تقسیم کار و افرادی که هرکدام تخصص واحدی دارند حل نمی شود 

کســــی  گرفت.  کار  و باید چندین تخصص را برای حل یک موضوع به 

که می خواهد قوۀ اجرایی را در اختیار داشته باشد باید از این استعداد 

برخوردار باشد.

کم نگذاشــــتیم. ما بیش از  اآلن مســــئوالن می گوینــــد: »ما هیچ چیــــز 

کردیــــم.« اتفاقًا درســــت می گویند. پس چــــرا از بیرون  کار  ظرفیتمــــان 

کافی  کاری انجام شده  گر  کاری نشده اســــت یا ا که  احســــاس می شود 

نیست؟ به خاطر همین است. ما به دنبال چالش ها هستیم در حالی 

که  که اَبرچالش ها وجود دارند؛ ما باید اَبرطرح داشــــته باشیم در حالی 

همۀ طرح هایی که می دهیم فقط طرح است. 

که مجموعــــۀ نهاد های انســــانی و  کســــی اســــت  اشــــعری: مدیر موفق  

کار بگیرد. به دید  غیِر انســــانی را برای رســــیدن به هدف به خوبی بــــه 
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من، یک مدیر متخصص خودش نمی تواند در حوزۀ اجتماعی تصمیم 

که بتواند از اندیشکده ها و حوزه های تولید  بگیرد، ولی مهم این است 

کمک بگیرد و برای هر بخش مدیر ان قوی بیاورد. یک مدیر قوی  فکر 

کند و ســــریع تصمیم  لزومــــًا آدمی نیســــت که خیلی تند و تیز صحبت 

بگیرد. 

که در این نظام رأی مردم تعیین کننده اســــت  توجه داشــــته باشــــیم 

و رهبر انقــــاب با یک فرد عادی به یک انــــدازه در انتخابات مجلس و 

ریاســــت جمهوری نقش دارند. مــــا به تک تک آدم ها نیــــاز داریم. باید 

که-ضمن اینکــــه از اصول فاصله نمی گیریم- کنیم  جوری مدیریت 

کنیم. متأســــفانه، بعضی از مــــا  تحت عنوان  مــــردم را به خــــود جذب 

انقابیگری طوری عمل کردیم که خیلی ها را فراری دادیم. به نظر من، 

گر کسی این گونه عمل کند، هرقدر هم به ظاهر قاطع باشد، لزومًا مدیر  ا

کید شده است.  خوبی نیســــت. اساســــًا در اسام بر مشــــورت خیلی تأ

کند و پس از آن  که در رأس امور اجرایی است حتمًا باید مشورت  کسی 

تصمیم بگیرد.

کتــــاِب هویــــت را از فوکویاما خواندم. ایشــــان قبًا  رویــــوران: مــــن اخیرًا  

روابطی فکر می کرد و می گفت شــــرق تسلیم تفکر سرمایه داری و لیبرال 

کتاب حرف دیگری دارد. او می گوید:  غربی شده است، اما اآلن در این 

»من همیشــــه معتقد بودم نظــــام ســــرمایه داری می تواند هر اختاف 

کند. با به  و شــــکاف اجتماعی، طبقاتی، اقتصادی، و هویتــــی را ذوب 

قدرت رسیدن ترامپ، تردید های من جدی شد که آن گونه که من فکر 

می کردم نیست. رفاه در جامعه هست، اما همین جامعه دغدغه های 

هویتی دارد.« 
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کیــــد دارد و می گوید: »ما  ایشــــان خیلی بر تحــــول از روابط به هویت تأ

که او در نگاه  کتاب نشان می دهد  باید با این نگاه دنیا را بگیریم.« این 

کرده است و هویت در شکل گیری نظام بین الملل  پیشین خود اشتباه 

تأثیر دارد.



احمد کاظم زاده 

همهچیزدربارۀنقشۀراههمکاریهایجامعراهبردی
25سالۀایرانوچین
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با نهایی شــــدن نقشــــۀ راه 25ســــالۀ ایران و چین برای همکاری های 

کنش ها علیه این همکاری ها به  جامــــع و راهبردی، یکباره موجی از وا

راه افتاد-به خصوص، از سوی رسانه های بیگانۀ فارسی زبان وابسته 

بــــه عربســــتان، از جمله ایــــران اینترنشــــنال. این رســــانه ها، با قیاس 

]مع الفارِق[ نقشــــۀ راه 25ســــاله با عهدنامه های ننگیــــِن ترکمنچای و 

کنند، اما  کوشیدند اعتراض های مردمی را نیز تحریک  گلستان، حتی 

به موفقیتی دست نیافتند. 

ســــنگ اندازی ها بــــه اینجــــا ختم نشــــد. دولت هــــای غربــــی، که طّی 

گذشــــته در چارچوب تحریم های ظالمانه از هیچ تاشــــی  ســــال های 

کوتاهی  کثــــری علیه مــــردم و دولت ایــــران«  برای اعمال »فشــــار حدا

نکرده بودند، ناراحتی و خشــــم خود را نسبت به همکاری های جامع 

راهبــــردی تهران-پکــــن به شــــیوه های مختلف نشــــان دادند. بدین 

که علیه این همکاری ها ابراز  کســــانی  ترتیب، مشــــخص شــــد بیشــــتر 

نگرانی کرده و می کنند همان کسانی هستند که از تحریم های ظالمانه 

کرده و می کنند. در واقع، بیشــــترین ناراحتی و نگرانِی آنان از  حمایــــت 

این بوده و هست که به استمرار فشارها در دورۀ بایدن دل بسته بودند 

و دولــــت بایدن را به ادامۀ راه ترامپ در مورد ایران تشــــویق )و تهدید( 
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ک اند و از این وحشت  کنون نسبت به این توافق بیمنا می کردند؛ اما ا

که ایران در سایۀ این توافق بتواند خود را از فشار و تحریم برهاند  دارند 

و ضمنًا با رفع محدودیت های برجام بتواند به فعالیت های هسته ای 

که ابعاد  کرد  گزارش، تاش خواهیم  خود دوام و قوام ببخشــــد. در این 

و زوایــــای مختلــــف توافق 25ســــالۀ ایران و چین بــــرای همکاری های 

کنش های مربوط به آن را از دید  کنش و وا جامع راهبردی و همچنین 

رسانه های مختلف بررسی کنیم.

همکاریهایراهبردیباچین پاسخرسمیایرانبهشبهاتوحمایتقاطعاز

نقشۀ راه 25سالۀ ایران و چین شاید از معدود توافق نامه های بین المللی 

گستردۀ داخلی همراه است. این توافق نامه توسط  که با اجماع  باشد 

دولتی امضا شــــد که طّی هشت ســــال گذشته تاش گسترده ای برای 

گرفت، اما در نهایت به شــــرق رو آورد. در  بهبود رابطه با غرب در پیش 

این مســــیر، دولت نه تنها روابط و همکاری های راهبردی را با روســــیه 

که در توافق نامۀ  گشــــود  کرد بلکه راه مشــــابِه جدیدی با چین  تمدید 

جامع همکاری های راهبردی تجلی یافته است.

کرد: »دولت ایــــران از ابتدا هیچ  ســــخنگوی دولت ایران خاطرنشــــان 

مشکلی برای انتشار کامل سند جامع همکاری با چین نداشت، و طرف 

مقابل احتمااًل به دلیل برخی ماحظاِت مربوط به خود مایل به انتشار 

کنش ها نگرانی هایی  نبوده است.« آقای ربیعی افزود: »یک بخش از وا

است که ما باید به آن توجه کنیم. نخبگان جامعه و کنشگران سیاسی 

که هیچ قراردادی خارج از منظر افکار عمومی منعقد نشــــود.  مایل اند 

کشــــورند احترام  که نگران اســــتقال  دولت برای دغدغۀ این گونه افراد 
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قائل است. در همین راستا، وزارت امور خارجه گزارش برگی منتشر کرده 

که حاوی کلیت این سند است. با اطمینان اعام می کنم سرفصلی فراتر 

کراتی که با همکارانم  از آنچه در گزارش برگ آمده وجود ندارد، و طّی مذا

گفت وگو های بیشتری با مردم و حتی  در وزارت امور خارجه داشته ام، 

 منتقدان انجام و توضیح کاملی برای اطمینان بخشی ارائه خواهد شد.

کشور یافته و...  اما موضوع انتقاد جنبه ای فراتر از دلســــوزان استقال 

یک جریان عملیات روانی بزرگ به راه انداخته اند. بخشی از این افراد، 

که وادادگی در مقابل بیگانگان را در ســــابقۀ خود دارند، آغازکنندۀ این 

فضاسازی و دروغ پردازی ها بوده اند. کامًا مشخص است که این ها نه 

از سر دلسوزی و وطن پرستی بلکه به دلیل مخالفت با استقال طلبی 

جمهوری اسامی ایران یک جریان تبلیغاتی علیه ایران به راه انداخته 

و تحلیل های بی پایه را سامان داده اند.«

رئیس شــــورای راهبردی روابط خارجی به ابهامات مطرح شده دربارۀ 

سند برنامه همکاری جامع ایران و چین پاسخ داد. سید کمال خرازی، 

در پاســــخ به سؤالی دربارۀ ســــند برنامۀ همکاری جامع ایران و چین، 

که حاوی جزئیات  گفت: »این سند یک قرارداد یا موافقت نامه نیست 

کشــــور در 25 سال آینده باشد. این سند یک قصدنامه و  همکاری دو 

کشور در زمینه های مختلف  نقشــــۀ راه برای هدایت همکاری های دو 

که وزارت امــــور خارجه در  طّی ســــال های آینده اســــت، و همان طــــور 

گزاره برگ خود توضیح داده است، حاوی رئوس همکاری درازمدت دو 

کشور در زمینه های سیاســــی، راهبردی، اقتصادی، و فرهنگی است. 

کشور-که در  این سند بر اساس بند ششــــم بیانیۀ رؤسای جمهور دو 

ســــفر رئیس جمهور چین به ایران در ســــال 1394 امضا شــــد-تدوین 
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شده اســــت. شــــورای راهبردی روابط خارجی نیز در ترغیب مسئوالن 

کشــــور در تدوین پیش نویس ســــند و پیگیری امضای آن  ذی ربط دو 

نقش داشت.«

که نقش  رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این سؤال 

آقای علی الریجانی در تصویب این سند چه بوده است افزود: »با توجه 

به اینکه دولت هــــا در ایران تغییر می کنند و در 25 ســــال آینده ممکن 

گرایش های سیاســــی مختلف دولت را در اختیار داشته باشند،  است 

کم و برخوردار از تداوم و ثبات  دولت چین، که برخاسته از یک حزب حا

کار دخالت داشته  که نماینده ای از نظام در این  کید داشــــت  است، تأ

باشــــد؛ لذا، آقای الریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین 

کید شود.« کرد تا بر تداوم این همکاری تأ نقشی را ایفا 

وی در پاسخ به این سؤال که چرا متن کامل این سند منتشر نمی شود 

که مشــــابه این سند را با چین  گفت: »کشــــورهای دیگری نیز هستند 

کرده اند اما آن را منتشــــر نمی کنند. اســــناد همکاری راهبردی با  امضا 

فتاده اســــت  کشــــورها ارتباط دارد، و این یک پروتکل جااُ امنیت ملی 

کشــــورها چنین اسنادی را منتشر نکنند. البته، وقتی موافقت نامه  که 

یا قراردادهایی در هریک از زمینه های مندرج در سند راهبردی بین دو 

کشور منعقد شود، طبعًا باید در مجالس آن دو کشور به تصویب برسد و 

متن آن موافقت نامه ها برای اطاع عموم منتشر خواهد شد.«

که ایران با امضای این توافق نامه طرف های غربی را در  گفت  می توان 

کنون، غرب و متحدان آنان خود  کرد. ا کیش  صفحۀ شطرنج سیاسی 

را در قبال این توافق نامه زخم خورده و شکست خورده می بینند و خود 

گذشته نیز،  کنند. در  را به هر دری می زنند تا در مسیر آن اخال ایجاد 
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گام در مسیر همکاری راهبردی با  که بر خاف نظر آمریکا  با کشورهایی 

گام برداشته بودند به همین شیوه برخورد شد.  چین 

کویت در ســــفر به پکن یک توافق نامۀ همکاری راهبردی 50  وقتی امیر 

کرد )که بر اســــاس آن، بنا بود جزایر فیلکه  میلیارد دالری با چین امضا 

و بوبیان در دهانۀ خلیج فارس به مدت 99 ســــال در اختیار چین قرار 

که  کویت، از او خواســــت  گیرد(، ترامپ، طّی تماســــی با وی در فرودگاه 

کرد!  کند-کــــه وی نیز چنین  این توافق نامــــه را همان جا باطل اعام 

یا وقتی عادل عبدالمهدی، نخســــت وزیر پیشــــین عراق، در ســــفر به 

کرد، آمریکا  کشــــور امضا  چین یک توافق نامۀ 400 میلیارد دالری با آن 

شــــورش هایی داخلی علیه وی به راه انداخت و پــــس از برکناری وی، 

کار آورد. البته، باید این را در نظر  کاظمی را بر سر  دولت دست نشــــاندۀ 

کویت! که ایران نه عراق است، نه  داشت 

سایۀنقشۀراه25ساله افزایشسهبرابرِیصادراتبهچیندر

گفت: »پارســــال حدود ُنه میلیارد دالر  رئیس ســــازمان توسعۀ تجارت 

به چین صادرات داشــــتیم. با توجه به ظرفیت های موجود، این عدد 

تا ســــه برابر )یعنی 27 میلیارد دالر( قابل افزایش اســــت.« آقای حمید 

زادبوم، با بیان اینکه پارســــال نخستین شــــریک صادراتی و وارداتی ما 

کشــــور چین بوده اســــت، افزود: »پارســــال حدود 10 میلیارد دالر از این 

کل تجارت ما با جهان  کّل حجم  که  کشور واردات داشــــتیم، در حالی 

73 میلیارد دالر بود.« 

وی، بــــا بیان اینکــــه چین در ســــال 2020 م. حــــدود 4.7 تریلیون دالر 

که چین  کرد: »چند ســــال اســــت  مبــــادالت تجــــاری داشــــت، اضافه 

گر صادرات  نخســــتین صادرکننده و دومین واردکنندۀ جهان اســــت. ا
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کنیم، به این  کشــــورهای اتحادیۀ اروپا را یکجا محاســــبه  کّل  و واردات 

کرد، بلکه باید  کشور نگاه  میزان نمی رسد. چین را نباید به عنوان یک 

کرد. چین یک میلیارد و  به آن به عنوان یک قــــاره و اقتصاد مهم نگاه 

400 میلیون نفر جمعیت دارد. بیش از 300 میلیون نفر از این جمعیت 

که در ســــطح مرفهان جهان قرار دارنــــد. تقاضا برای  افرادی هســــتند 

گر کسی بتواند برای  کشــــور بسیار باالســــت؛ و ا کاالهای تجاری در این 

کند، تقاضای بسیار باالیی برای وی ایجاد  کاالیی بازاری در چین پیدا 

خواهد شد.«

گفت: »چین در سال 1399 نخستین شریک تجاری  گمرک  سخنگوی 

کاالی غیر نفتی به  کشــــور ما بود. ما با چین 30 میلیــــون و 128 هزار ُتن 

ارزش 18 میلیارد و 715 میلیون دالر تبادل کردیم.« سید روح اهلل لطیفی 

کشــــور ما به چین 26 میلیون و 585  افزود: »در ســــال 1399، صادرات 

که از  هزار ُتن به ارزش هشــــت میلیارد و 954 میلیون دالر بوده اســــت، 

کشور  کّل صادرات  لحاظ وزنی 23.6 درصد و از لحاظ ارزش 26 درصد 

کاال به  گذشته، سه میلیون و 543 هزار ُتن  را شامل می شود. در سال 

کشــــور وارد شده است،  ارزش ُنه میلیارد و 761 میلیون دالر از چین به 

که این میزان از لحاظ وزنی معــــادل 10.6درصد و از لحاظ ارزش 25.3 

کشور در این سال است.« کّل واردات  درصد 

اذعانرسانههایجهانبهاهمیتنقشۀراه25سالۀتهران-پکن

پایــــگاهاینترنتیالمیادین: این سند شامل به کار گیرِی شرکت های چینی 

در توسعۀ بخش حمل و نقل با انواع روش هاست. این طرح راهبردی 

با توسعۀ بندر چابهار در جنوب شــــرقی ایران و تبدیل آن به یک بندر 
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جهانِی قابل مقایسه با دوبی، نیویورک، و سانفرانسیسکو آغاز می شود. 

گام بعدی، چیْن بندرعباس در جنوب ایران را توســــعه خواهد داد  در 

و ایــــن دو بندر را از طریق شــــبکۀ بزرگ راه هــــا و راه آهن به طول بیش از 

کشــــور متصل می  کند. بندرعبــــاس و چابهار  کیلومتر به شــــمال   1800

که از شــــانگهای تا آفریقای جنوبی  در مســــیر کمربند جنوبی قرار دارند 

امتداد یافته است. در ایدۀ چینی-ایرانی، این کمربند انتقالی از جنوب 

تا دورترین نقطۀ شمالی امتداد می یابد و به جادۀ ابریشم می پیوندد، 

کستان و قفقاز و ترکیه  که از شمال غربی چین آغاز می شود و با عبور از پا

به سوی شرق اروپا امتداد خواهد داشت.

چین با از اطمینان از اســــتمرار صادرات نفت ایران به مدت 25 سال از 

هرگونه طوفان و تحریم اقتصادی نفتی در امان خواهد بود؛ در مقابل، 

که در دوران  پکن توسعۀ صنعت نفت در ایران را آغاز می کند، صنعتی 

تحریم دچار مشکات عدیده شده است.

که ایران به نظام پولی  مهم ترین جنبۀ اقتصادی این ســــند این است 

که چین برای ایجاِد آن تاش می کند وصل خواهد شد و از  بین المللی 

مشکات نظام پولی غرب مصون خواهد بود. )سازوکارهای پولی غرب 

که تحریم های اعمال شده  کشور یا شرکتی است  اهرم فشاری علیه هر 

علیه کشورهای مخالف سیاست های آمریکا را نقض کنند.(

بر پایۀ این سند، چین با معرفی فناوری نسل پنجم ارتباطی )5G( تغییر 

کرد. قابل توجهی در زمینۀ فناوری اطاعات در ایران ایجاد خواهد 

کشور برای همکاری در زمینه های  عاوه بر این، سند مذکور بر ارادۀ دو 

دفاعی و امنیتی در سطح منطقه ای و بین المللی-به ویژه، در مبارزه 

کید دارد.  با تروریسم-تأ
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کمربند، یک  این ســــند متضمن مشارکت ایران در گسترش طرِح یک 

که  جاده در منطقه است. ایران فقط یکی از ده ها کشوری نخواهد بود 

در مسیر این طرح قرار می گیرند؛ بلکه در این رویکرد اقتصادِی جهانی 

کاهــــش فاصلۀ مبدأ تا  به عنوان یک ایســــتگاه اصلــــی خواهد بود و با 

مقصِد ترانزیت کاال )از چین به اروپا( به بازسازی اقتصاد بین المللی-که 

کرده است-کمک خواهد  کرونا آن را دچار مشکات زیادی  همه گیری 

کشور اصلی ترین  کرد. موقعیت جغرافیایی ایران نشــــان می دهد این 

شاهراِه مسیر یک کمربند ، یک جاده است و حلقۀ وصل دو طرِح مورد 

کرات گسترده با عراق  نظر چین خواهد بود. چین هم زمان در حال مذا

که از بندرهای فاو و مبارک در امتداد  کانالی اســــت  کویت برای ایجاد  و 

ســــواحل خلیج ]فارس[ به ســــواحل بانیاِس ســــوریه و طرابلِس لبنان 

کشیده خواهد شد.

تماس تلفنی اخیر بایدن و بوریس جانســــون، نخست وزیر انگلیس، و 

کی از آن اســــت که غرب تصور  توافق آن ها برای مقابله با طرح چین حا

می کند که چین اقدامی خصمانه اتخاذ کرده و دکترین اقتصادی غرب 

و نمایش منافع غربی در منطقۀ غرب آسیا را هدف قرار داده است.

یونالمیادین: اســــتاد روابط بین الملل دانشــــگاه لبنان توافق نامۀ  تلویز

 جامــــع همکاری میان ایران و چین را یــــک توافق نامۀ ُبرد-ُبرد خواند.

گفت وگو با المیادین، افزود: »چین از این توافق نامه  کیم، در  جمال وا

که این یک توافق اساســــی اســــت و به این  ســــود می برد به این دلیل 

کرد. ایران  کمک خواهد  کشــــور در شکستن محاصرۀ آمریکا علیه پکن 

به میدان اساســــی ارتباطات چین در قلب اوراســــیا تبدیل می شــــود. 

کشــــور  کنیم، می بینیم این  وقتی به موقعیت جغرافیایی ایران دقت 
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حلقۀ وصل مسیرهای بازرگانی شرق آسیا و هند به اروپاست. اقتصاد 

کنون بزرگ ترین اقتصاد جهان است، البته این اقتصاد در برخی  چین ا

که  کمبودها مانع از آن شــــده  کمبودهایی دارد و این  از بخش ها هنوز 

که یک  کت با چین به ایران اجازه می دهد  چین بی رقیب باشد. شــــرا

پشــــتوانۀ اقتصادی بزرگ برای خود داشــــته باشــــد و بتواند با ارزهای 

کند. این امر موجب می شود تحریم های آمریکا  غیر از دالر داد و ســــتد 

که ممکن است  کشور بی اثر شــــود. دستاورد دیگر این است  علیه این 

چین تمام نفت صادراتِی ایران را برای مصارف خود بخرد چون رشــــد 

اقتصادی چین همچنان روند تصاعدی دارد؛ در نتیجه، هم چین نیاز 

نفتی اش را بیمه می کند، و هم ایران برای فروش نفتش از بازار جهانی 

کت ایران و چین تا حّد زیادی قلب اوراسیا را از  بی نیاز می شــــود. شــــرا

نفوذ آمریکا دور می کند.« 

کشــــور دیگر خاورمیانه ]غرب آسیا[ هم  واشــــنگتنپســــت: چین با چند 

توافق هایی مشــــابه آنچه اخیراً با ایران در زمینــــۀ امنیتی و اقتصادی 

گفته می شود نگران کننده  که  به امضا رســــاند دارد. این توافق آن گونه 

نیســــت. بر اســــاس متــــن افشاُشــــده، ایــــن ســــند همــــکاری برنامۀ 

کشــــور را-که 50  همکاری های اقتصادی، سیاســــی، و امنیتی بین دو 

ســــال پیشــــینۀ روابط دیپلماتیک دارند-مشــــخص می کند. از سال 

2016 م. که خبر این توافق منتشر شد، چشم انداز اتحاد دو رقیِب آمریکا 

کرد. در مــــارس 2021 م.، بایدن در  نگرانی هایی را در واشــــنگتن ایجاد 

که نگران این  که بیش از یک سال است  گفت  گفت وگو با یک خبرنگار 

مشارکت است.
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گزارش های رســــانه ای دربــــارۀ ماهیت این توافــــق بزرگ نمایی  البته، 

کرده اند و دراین باره ســــوء تفاهم هایی وجود دارد. از نظر چین، ســــند 

جامع همکاری راهبردی یک ابزار اســــتاندارد سیاست خارجی است. 

چین، با امضای نقشه های راه برای همکاری های اقتصادی و امنیتی 

که رقابتی علیه او در  با کشورهای خاورمیانه، می خواهد اطمینان یابد 

این منطقه شکل نمی گیرد. این کشور قراردادهای همکاری مشابهی را 

با عراق )2015 م.(، عربستان سعودی )2016 م.(، و امارات متحدۀ عربی 

کرده است.  )2018 م.( امضا 

این سند جامع مشارکت راهبردی، بیش از آنکه نشان دهندۀ اتحادی 

عمیق و بلندپروازانه بین چین و ایران باشد، منعکس کنندۀ تاش های 

کردن چین بــــه همکاری اقتصادی و امنیتی با این  ایران برای مجبور 

کشور در سطحی مشابه با دیگر کشورهای خاورمیانه است. در تحقیقی 

که سال گذشته دربارۀ روابط چین با ایران و پنج کشور دیگر خاورمیانه 

که ایران هم در زمینۀ تعهدات اقتصادی و هم  انجام دادیم، دریافتیم 

در زمینۀ میزان همکاری های امنیتی دوجانبه از همســــایه های خود 

عقب افتاده اســــت. امضای این ســــند جامع همــــکاری، بیش از آنکه 

ســــطح روابط ایران و چین را ارتقا دهد، نشانۀ آشکاری بر این است که 

ایران می خواهد به همسایه های خود برسد.

رأیالیوم: در زمینۀ اقتصادی، این توافق نامه پیامدهای مثبت مهمی 

کشــــور خواهد داشــــت. اقتصاد چین دومیــــن اقتصاد  بر اقتصــــاد دو 

جهان است و پیش بینی می شــــود طّی چند سال آینده رتبۀ اول را در 

کند. ایران نیز با محاصرۀ اقتصادی آمریکا مواجه است،  کسب  جهان 

و واشــــنگتن آن را در معرض فشار اقتصادی شــــدیدی قرار داده است. 
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ایــــن توافق نامــــه ایــــران را قادر می ســــازد تا بــــا ابرقدرتــــی مانند چین 

گاز  گزارش ها، 280 میلیارد دالر در صنعت نفت و  شــــریک شــــود. طبق 

ایران و 120 میلیــــارد دالر در بخش های حمل ونقل، زیرســــاخت ها، و 

فناوری اطاعات ســــرمایه گذاری خواهد شد. این توافق بزرگ تجاری 

کرد تا بــــا محاصره و تحریم هــــای اقتصادی و  کمــــک خواهد  به ایران 

کســــب فناوری های پیشرفته  کند و  فناورانه و سیاســــی آمریکا مقابله 

کاالهای مــــورد نیــــاز بازارهای داخلــــی خود و  و ســــاح های مــــدرن و 

کند.   صادرات نفت خود به چین را برای یک دورۀ 25ســــاله تســــهیل 

در هر حال، چین یک شــــریک تجاری مهم برای ایران است و پیش از 

اعمال دوبارۀ تحریم های آمریکا در سال 2018 م. واردکنندۀ عمدۀ نفت 

خام ایران بود.

روســــیاالیوم: این توافق نامه به ســــبب تحریم های آمریــــکا علیه تهران 

اهمیت دارد. ایران روی شریک چینی اش به شدت حساب کرده است. 

که  این توافقی 25ســــاله بین ایــــران و یک قدرت بزرگ جهانی اســــت 

در شــــورای امنیت ســــازمان ملل حّق وتو دارد. ایران و چین بر اساس 

توافق نامۀ جامع همکاری راهبردی در عرصه های متعددی همکاری 

خواهنــــد داشــــت. ســــرمایه گذاری های مورد ذکــــر در ایــــن توافق نامه 

بیــــش از 400 میلیارد دالر ارزش دارد و شــــامل  امور سیاســــی، امنیتی، 

دفاعی، نظامی، انرژی، حمل ونقل، ســــرمایه گذاری در میادین نفت و 

مجتمع های پتروشیمی، و سرمایه گذاری در بنادر جنوبی ایران است. 

که با چین در عرصه های سیاسی و  این پیمان ایران را قادر می ســــازد 

اقتصادی هماهنگی برقرار کند.
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این توافق نامه همچنین در چارچوب پروژۀ بزرگ زیربنایِی جادۀ ابریشم 

جدید است که چین با همکاری 130 کشور آغاز کرده است. هدف از این 

طرح تقویت روابط تجاری چین با آسیا، اروپا، و آفریقاست. این طرح از 

برنامه های چین برای تسلط بر اقتصاد جهان پشتیبانی می کند.

توافق نامۀ 25ساله، در سطح سیاسی و راهبردی، همچنین می تواند 

در راستای بلندپروازی چینی ها برای ایفای نقش بیشتر در خاورمیانه-

به ویژه، در منطقۀ نفت خیز خلیج ]فارس[-باشد؛ به عنوان پشتیبان 

برنامه های آن ها برای گسترش نفوذ جهانی با مشارکت متحدان قابل 

که برنامه های  کنــــد  کند؛ و به چین کمک  اعتمــــاد مانند ایــــران عمل 

راهبردی خود را برای دســــت یابی به بیشــــترین تعداد بنادر به هدف 

افزایش نفوذ تجاری و نظامی دنبال کند.

راشــــاتــــودی: چیــــن و ایــــران یک توافــــق مشــــارکت راهبردی بــــه امضا 

که بر اثر تحریم ها آســــیب زیادی  رســــانده اند. این توافق از نظر تهران، 

دیده است، به منزلۀ یک شاهرگ اقتصادی و از نظر پکن آغاز یک اقدام 

برای ایجاد توازن در خاورمیانه است. در میانۀ موجی از تنش ها میان 

چین و غرب، وانــــگ یی، وزیر امور خارجۀ چین، چنــــد روز را در ایران 

که در چند سال اخیر بیشــــترین رویارویی را  کشوری  کرد-در  ســــپری 

با آمریکا داشته اســــت. وانگ در سفر خود به خاورمیانه وارد تهران شد 

و ســــند همکاری راهبــــردی جامع را، که مدت زیادی اســــت در انتظار 

نهایی شــــدن است، به امضا رســــاند. مدت زمان اجرای این سند 25 

سال است و شــــامل بخش های انرژی، زیرساخت، و فناوری به ارزش 

حدود 400 میلیارد دالر می شود. 
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که اختاف های ژئوپلتیک واشنگتن و  این ســــند در حالی امضا شــــد 

که چین توازن  پکن و متحدان آن ها به اوج رسیده اســــت. در شرایطی 

ظریفی را در خاورمیانه حفــــظ می کند و ترجیح می دهد با همه روابط 

خوبی داشــــته باشد، این توافق تغییردهندۀ بازی محسوب می شود. 

گرچه عربستان سعودی یا اسرائیل را هدف قرار نمی دهد،  این توافق، ا

اهــــرم راهبردی جدیدی در اختیار تهران قرار می دهد تا جایگاه خود را 

در جهــــان، پس از آنکه اقتصادش براثر تحریم های یک جانبۀ آمریکا در 

هم شکست، حفظ کند.

گفت: »در تهران، یادداشت  گزارشی از تهران  روسیاالیوم: عمر هواش در 

همکاری های جامع بین ایران و چین "توافق نامۀ شیر و اژدها" خوانده 

می شــــود. صفحۀ جدیــــدی از همکاری یک قــــدرت نوپای منطقه ای 

گشــــوده  که در جهان با آمریکا رقابت می کند  و یــــک قدرت بین المللی 

که "آمریــــکا باید  شده اســــت. وزیــــر امــــور خارجۀ چیــــن با ســــخنانش 

تحریم ها را بردارد و به توافق نامۀ هســــته ای پایبند باشد و روابط پکن 

 با تهران دائمی و راهبردی اســــت" موجب خوشــــحالی ایرانی ها شــــد.

کشــــورهای اروپایی را، با  کد با واشنگتن و  کوشــــید آب های را روحانی 

کلی یا جزئی  گام هایی در صورت لغو  اعام آمادگی کشورش برای اتخاذ 

تحریم ها، به حرکت درآورد و از همکاری با چین برای تحقق این هدف 

قدردانی کرد.

فایننشــــالتایمز: چین از اوایل دهۀ 90 م. از تجارت فزاینده با ایران سود 

برده است، در نتیجۀ تحریم های آمریکا مهم ترین شریک تجاری ایران 

طّی یک دهۀ گذشــــته بوده اســــت، و به پایان دادن 30 سال نقش برتر 
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آلمان کمک کرده است. به رغم کاهش واردات نفت از ایران، چین پس 

از خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران در سال 2018 م. یک راه حیات 

برای اقتصاد ایران بوده است. 

کنندگان توافق هســــته ای با ایران اســــت. ظریف در  چین یکی از امضا

نشســــت با وانْگ چین را »دوستی در دوران ســــخت« خواند و از پکن 

بابــــت اقدامات و مواضعــــش در برابر این تحریم های ناعادالنه تشــــکر 

کرد. بــــه رغم باقی مانــــدن تحریم های ســــختگیرانۀ آمریــــکا در دولت 

بایــــدن، بازارهای ایران مملو از محصوالت چینــــی )از قطعات یدکی و 

گرفته تا البســــه، اسباب بازی، و خودرو( است. یک مقام  ماشین آالت 

گفت: »صــــادرات نفت ایران به  بلندپایۀ آمریکایی به فایننشــــال تایمز 

که  گفته اســــت  کنون افزایش یافته اســــت، و واشــــنگتن به پکن  چین ا

گمرک،  تحریم هــــای دورۀ ترامپ را اجرا می کند.« براســــاس آمــــار ادارۀ 

کّل تجارت در ســــال مالی گذشــــتۀ ایران 73 میلیارد دالر است.  حجم 

در ایــــن میان، چین شــــریک اصلی ایران بــــوده، و صــــادرات ایران به 

 چیــــن 8.9 میلیارد دالر و واردات از چین 9.7 میلیارد دالر بوده اســــت.

این آمار و ارقام شامل حجم قابل توجه محصوالت چینی که از مقاصد 

دیگر به ایران وارد شده اند نیست.

که تشــــنۀ انرژی و احیای اقتصادی پس از بیماری  ایندیپندنت: چین، 

کروناست، تا همین حاال هم نفت صادراتی ایران را بیش از هر  همه گیر 

کشور دیگر در دنیا خریده است-هرچند گزنده بودن تحریم های آمریکا 

کشــــور ایــــران و چین تمرینات  مانع هرگونه تجارت با ایران اســــت. دو 

که تازه تریِن آن ها رزمایشــــی است  نظامی مشــــترکی انجام می دهند، 

کــــه اخیراً با حضور روســــیه در اقیانوس هند انجام شــــد. ایران و چین 
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گمان می رود  کرده اند، و  ســــال ها در مورد مســــائل اطاعاتی همکاری 

تهران اطاعات حساسی دربارۀ هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی و 

شبکه های جاسوسی انسانی به پکن داده است. 

توافق همکاری های راهبردی میان ایران و چین جمهوری اسامی را 

وارد پروژۀ کمربند و جادۀ پکن خواهد کرد-یک پروژۀ زیربنایی جهانی 

کشــــور  گســــترش نفــــوذ و ســــرمایه گذاری چین در ده ها  که به معنای 

در سراســــر جهان اســــت. چین، در عین حال، برای تبدیل شــــدن به 

بزرگ ترین اقتصاد جهان با آمریکا در رقابت است. روی این توافق نامه 

کار شده است. پنج سال 

یتژورنــــال: با امضای قرارداد 25ســــالۀ همکاری میان چین و  والاســــتر

ایران، پکن نفوذ خود را در خاورمیانه افزایش می دهد، و تهران با کمک 

که جهان با  پکن تحریم های آمریکا را دور می زند. هر کس تصور می کرد 

که آمریکا می خواهد حرکت  خروج دونالد ترامپ از قدرت در مســــیری 

گذشــــته حیرت زده و بیدار شده است. آخرین  کرد، طّی دو ماه  خواهد 

نشانه از این بیداری توافق نامۀ اخیر بین چین و ایران بود، که می توان 

آن را یک نمونه از اتحاد دشمنان آمریکا برای پیشبرد اهداف راهبردی 

کت راهبردِی« 25ساله توصیف  خود دانســــت. دو طرف آنچه را »شــــرا

کردند و مایۀ تعمیق قابل توجه روابط خود خواندند امضا کردند. چین 

چند صــــد میلیون دالر در پروژه های مختلف ایــــران-از جمله، انرژی 

کرد؛ در  گذاری خواهد  گاز-سرمایه  هســــته ای، بنادر، و توسعۀ نفت و 

مقابل، چین به طور مســــتمر نفت ایــــران را دریافت می کند. دو طرف 

کرد، و چین  همچنین همکاری های دفاعی خــــود را عمیق تر خواهند 

برخی از فناوری های نظامی را به ایران می فرستد.
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یسپانسیبلاستیتکَرفت: این قرارداد به تهران یک شریک  پایگاهاینترنتیر

کشــــور بــــرای مقاومت در برابــــر تحریم های  حیاتــــی می دهد تا به این 

اقتصادی اعمال شــــده از زمان خروج ترامپ از توافق هســــته ای کمک 

کوچک شده اســــت.  کنــــد. اقتصــــاد ایــــران از آن زمان به طــــور مرتب 

که  کرده است  سرمایه گذاری مســــتقیم خارجی به این دلیل ســــقوط 

که در ســــال  کمتری برای نفت خود دارد-جز چین،  تهران خریداران 

گذشته به طور مداوم واردات نفت خود را ایران افزایش داده است. 

کشــــورهای  بــــرای پکن، این قــــرارداد یک حفــــاظ مهم در روابطش با 

که شرکای امنیتی دیرینۀ آمریکا  تولیدکنندۀ نفت خلیج فارس اســــت 

هستند. هرچند شرایط این قرارداد هنوز منتشر نشده است، هدف آن 

جریان یافتن ثابت و پایدار نفت ایران به چین در ازای سرمایه گذاری های 

بسیاِر مورد نیاز در زیرساخت های مهم ایران-)بنادر، قطار سریع السیر، 

گر تنش های ژئوپلتیک بین پکن و  انرژی، و صنایع پتروشیمی( است. ا

کشورهای عربی را تحت فشار قرار دهد  واشنگتن به اوج برسد و آمریکا 

که  کنند، چین می تواند مطمئن باشــــد  کــــه یکی از طرفین را انتخاب 

تهران یک شریک قابل اعتماد خواهد بود. 

از نظر ایران، این قرارداد منافع مالی و راهبردی ایران را در آسیا تقویت 

که ایــــران تمایــــل دارد به ســــازمان همکاری  می کنــــد. مدت هاســــت 

شــــانگهای )اتحــــاد اقتصــــادی و امنیتــــی اوراســــیا به رهبــــری چین و 

روســــیه( بپیوندد. رؤیای ایران برای پیوســــتن به ســــازمان همکاری 

شانگهای به زودی به واقعیت تبدیل می شود زیرا ایران در ابتکار عمل 

بلندپروازانۀ یک کمربند، یک جادۀ چین نقش عمده ای دارد. در حال 

حاضر، ایران در این ســــازمان یک عضو ناظر است. از سوی دیگر، عدم 
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موفقیت برنامۀ جامع اقدام مشترک )برجام( در تأمین سرمایۀ خارجی 

کنون  که وعده داده شــــده بود، ا و توســــعۀ اقتصادی مورد نیاز تهران، 

مقامات میانه رو و اصاح طلب ایرانی را-که برای جلوگیری از وابستگی 

شدید ژئوپلتیک به چین و روسیه همواره به دنبال بهبود روابط با غرب 

بودند-دچار مشکل کرده است.

فضای سیاســــی بــــرای روابط بهتر واشــــنگتن و تهــــران در حال حاضر 

کشــــور محدودتر شده اســــت.  به واســــطۀ سیاســــت داخلــــی هــــر دو 

ایــــران همیشــــه اروپایی هــــا و آمریکایی هــــا را بــــرای تأمین فنــــاوری و 

ســــرمایه گذاری ترجیح داده اســــت، اما در عوض با چینی ها با دردســــر 

کمتری توافق می کند. چین، بر خاف بروکسل یا واشنگتن، مطالبات 

 یا شروطی برای تغییر سیاســــت های داخلی یا منطقه ای ایران ندارد؛

به عاوه، سیاست های چین تحت تأثیر ســــایر روابط راهبردی اش در 

خاورمیانه نیست و مستقل از آن ها عمل می کند. چین روابط دوجانبه 

که احســــاس می کند در مقابل فشارهای  با نقش آفرینان خودمختار را 

آمریکا قابل اعتماد هســــتند ترجیح می دهد. این رویکــــرد برای ایران 

مناسب است به شرط آنکه بتواند در یک سیستم مالی مبتنی بر یوان 

کاخ  که در  کسی  کند و توسعۀ اقتصادی اش را بر اساس میل  مشارکت 

سفید روی کار می آید متوقف نکند.

روزنامــــۀســــعودیالشــــرقاالوســــط: اژدهــــای چینــــی قطعــــًا به آرامی در 

کســــتان از یک هم پیمان  حال پیشــــروی به ســــوی منطقه اســــت: پا

اساسی آمریکا به بازار و شــــریکی بزرگ برای چین تبدیل شده است، و 

پیش قراوالن ارتــــش آزادی بخش خلق چین و نیروهای نظامی اش به 

خلیج عدن رســــیده و در جیبوتی برای حمایــــت از خطوط دریایی به 
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کرده اند. شاید در آیندۀ نزدیک،  ســــوی آفریقا یک پایگاه نظامی ایجاد 

پکــــن برای حمایــــت از منافعش در این منطقه به قــــدرت نظامی هم 

متوسل شود. 

تغییرات ژئوپلتیک بی سابقه ای در انتظار ماست. ایران با توافق نامه اش 

که حمایت از حکومت ایران و نیز بازار  با چین وارد عصر جدیدی شده 

که  کشور تضمین می کند. در حالی  گاز این  بزرگی را برای فروش نفت و 

کشورهای منطقه از ماجراجویی های مسلحانۀ تهران گله دارند و ایران 

پنج جنگ را در عراق، سوریه، لبنان، غزه، و یمن مدیریت می کند، این 

توافق نامه می گویــــد توانایی های نظامی و امنیتی ایران را ارتقا خواهد 

داد.

بی: ولید فارس، از مشــــاوران دولت ترامپ در سیاســــت  ایندیپندنتعر

خارجی، نوشــــت: »با اعام امضای توافق نامۀ 25سالۀ همکاری های 

راهبــــردی، اقتصــــادی، و امنیتــــی بین ایــــران و چیــــن، موازنۀ قدرت 

گــــر این دگرگونی  در خاورمیانه در یک شــــبانه روز دگرگون شــــد. حتی ا

کاغذ بوده باشــــد، از این به بعد به تدریج به یک حقیقت  کنون روی  تا

انکارناپذیر در اندازۀ جنگ سرد تبدیل خواهد شد، و عمر آن مانند عمر 

امپراتوری های تاریخی طوالنی خواهد بود-البته این در صورتی است 

که آمریکا و منطقه برای مقابله با نتایج آنچه رخ داده است نجنبند.

یره: پژوهشگر بنیاد چونگ یانگ، وابسته به دانشگاه خلق چین،  الجز

کید کرد که امضای سند جامع همکاری ایران را به دوست و نه متحد  تأ

چین تبدیل می کند. وانگ بینگ دربارۀ تاش چین برای تقویت حضور 

گفت: »با توجه به وضع  در خاورمیانه )به عنــــوان منطقۀ نفوذ آمریکا( 
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که چین برای برقراری روابط  فعلی بین چین و آمریکا، قابل درک است 

کند. به  راهبــــردی در نقاط مختلف جهان، از جمله خاورمیانه، تاش 

اعتقاد من، ایران دوســــت و نه متحد چین است و فکر نمی کنم متحد 

چین شــــود، اما همکاری اقتصادی و سیاســــی و امنیتی بیش از پیش 

تقویت خواهد شــــد.« بینگ دربارۀ دستاوردهای امضای سند جامع 

همکاری برای چین افزود: »شــــرکت های نفتی از این توافق اســــتفاده 

گاز در  کرد. چین یکی از بزرگ ترین بازارهای مشــــترک نفتی و  خواهند 

کنند،  کیفیت به چین صادر  جهان است. ایرانی ها می توانند انرژی با 

گذشته، این  و این سبب تقویت همکاری های اقتصادی می شود. در 

کنون تغییر  گرفت، اما اوضــــاع ا تبــــادل به صورت محــــدود صورت می 

کرده اســــت. نکتۀ دیگر جنبۀ امنیتی )متعارف و نامتعارف( است. بین 

کشــــتی ها در  چیــــن و ایران برای مبــــارزه با دزدی دریایی و حفاظت از 

دریاها منافع مشــــترک وجود دارد. چین، ایران، و روسیه برای تقویت 

همکاری های امنیتی در این منطقه تاش می کنند.«

نقشۀراههمکاری25سالۀایرانوچین یکااز چرایِیخشمآمر

یونیروســــیاالیوم:این پایگاه اینترنتی در یک  پایگاهاینترنتیشــــبکۀتلویز

نظرسنجی از مخاطبان خود پرسید: »به نظر شما، آیا توافق راهبردی 

چیــــن و ایران نفــــوذ آمریکا را در منطقــــه تهدید می کنــــد؟« 81 درصد 

مخاطبان پاسخ مثبت و 19 درصد پاسخ منفی دادند.

کنش به توافق راهبردی ایران و  بــــننورتون: این خبرنگار آمریکایی در وا

چین در توییتر نوشــــت: »این توافقی بزرگ است. این توافق میخی بر 

که  تابوت استیای امپریالیســــتی آمریکا بر غرب آسیاست. همان طور 
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گفت، "دورۀ پساآمریکا" شروع  آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران، در فوریه 

شده است.«

نیوزویک: آمریکا برای وادار کردن چین و ایران به اتخاذ مســــیر سیاسی 

متفاوت از فشارهای اقتصادی، سیاسی، و نظامی استفاده می کند، اما 

که منافع آن ها را در ســــه  کرده اند  کنون توافقی را امضا  کشــــور ا این دو 

حوزه برای حداقل ربع قرن پیوند می دهد.

االخبار: دلیل اساسی همگرایی تدریجی روسیه و چین و ایران این بود که 

آمریکا همۀ آنان را هدف قرار داد. دشمنی آمریکا در سوق دادن برخی 

طرف ها )که وجوه مشترک ایدئولوژیک نداشتند( به سوی همکاری با 

ک در مواضع  یکدیگر نقش تعیین کننده ای داشت. این کشورها از اشترا

و منافــــع به هماهنگی های مداوم در رویارویی با دشــــمنی آمریکا و در 

کت راهبردی رسیده اند. توافق نامۀ چین و ایران  سال های اخیر به شرا

گویای این وضعیت است.

کردن برخی  که روسیه در برطرف  گفته اند  گاه به االخبار  برخی منابع آ

کرد تا دو  موانع در مســــیر این امضای این توافق نامه نقش مهمی ایفا 

طرف بتوانند به تفاهم کاملی برسند که پس از امضا عملیاتی شود.

دشمنی آمریکا در اینکه طرف هایی بدون وجوه مشترک ایدئولوژیک به 

سوی همکاری های سیاسی و نظامی و توسعۀ شبکۀ عظیمی از منافع 

اقتصادی بین خودشان سوق داده شوند نقشی تعیین کننده داشت. 

چنین تحولی در چارچوب ســــاختن فضای اروپا-آسیا جا دارد و چین 

کارشناسان  کابوس برژینسکی و  در آن نقش مهرۀ اصلی را ایفا می کند. 

گرفتن است، و بخشی از علِت  ارشد راهبردی آمریکایی در حال شکل 
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که بر سیاست های خارجی آمریکا  آن توهم قدرت و ســــلطه ای اســــت 

کم است. حا

که ســــبب شــــد دولت بایدن دوباره برای بازگشــــت  مهم ترین عاملی 

به برجام چراغ ســــبز نشــــان دهد امضای ســــند جامع همکاری های 

راهبردی 25ســــالۀ ایران و چین بود. این رویداد مخالفان برجام را در 

گر آنان همچون  وضعیت بسیار بغرنِج انتخاب بین بد و بدتر قرار داد: ا

کنند، در وضعیت بسیار بدتری قرار  گذشته بر شروط خود پافشــــاری 

که پیش بینی می شــــد، انتخاب خوب  گرفت؛ لذا، همچنان  خواهند 

کان بازگشــــت به برجام و حفظ آن اســــت. تاش های  کما برای آن ها 

رژیم صهیونیســــتی و عربســــتان به هدف ِاعمال فشار بر دولت بایدن 

کثری علیــــه ایران نیز به بن بســــت  بــــرای ادامۀ سیاســــت فشــــار حدا

رسیده است. 

پیش از امضای ســــند راهبردی 25ســــالۀ تهران-پکــــن، رویکرد دولت 

گفت وگوهای  بایــــدن مماشــــات با چین بــــود. آمریکا میزبــــان اولیــــن 

کشور در آالسکا شد تا با جذب چین فشار توأمان علیه  هیئت های دو 

روسیه و ایران افزایش دهد، اما با امضای این سند، نه تنها مجبور شده 

برای بازگشت به برجام گام بردارد بلکه برای ادامۀ سیاست مماشات با 

چین هم به بن بست خورد؛ بنابراین، آن ها به تازگی فشارهای سیاسی 

و تبلیغاتی علیه چین را در زمینه های مختلف )از جمله، حقوق بشــــر( 

افزایش داده و البته با عکس العمل شدید پکن مواجه شده اند. 

بر خاف تصور استراتژیست های آمریکایی )همچون کیسینجر(، مثلث 

تهران-پکن-مسکو بعد از امضای سند راهبردی 25سالۀ ایران و چین 

تقویت شده است.
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همکاریراهبردیایرانوچین نگرانیشدیدتلآویواز

جروزالــــمُپســــت: توافق جامع همــــکاری چین و ایران خبر بدی اســــت 

گذشته،  اما برای تل آویو ممکن اســــت خبر بدتری باشد. در تابستان 

وقتی جزئیات توافق 25ســــالۀ چند میلیارد دالری اقتصادی و امنیتی 

بین ایران و چین فاش شــــد، ســــرخّط جروزالم ُپست این بود: »توافق 

که  کنون  پیشــــنهادی چین و ایران خبر بدی برای اســــرائیل است.« ا

جــــواد ظریف )وزیــــر خارجۀ ایــــران( و وانگ یی )همتــــای چینی اش( 

که موضوع  کرده اند، هنوز هم تــــا جایی  ایــــن توافق را در تهــــران امضا 

 اســــرائیل مّد نظر باشــــد، ایــــن توافق چیــــز خوبی به نظر نمی رســــد. 

آنچــــه بیــــش از محتوای ایــــن توافق اهمیــــت دارد زمان شــــکل گیری 

آن اســــت. پکن و تهران علنــــًا بی اعتنایی خود را بــــه آمریکا به نمایش 

گذاشته اند.«

ونــــوت: رئیس ســــابق ادارۀ اطاعات نظامی اســــرائیل در  یدیعــــوتآحار

کت راهبردی و امضای توافق نامۀ  کرد اسرائیل از شــــرا ســــخنانی اعام 

که  ســــرمایه گذاری بین چین و ایران »نگران« اســــت. عاموس یادلین، 

کنــــون رئیس مؤسســــۀ مطالعات امنیــــت ملی اســــت، در گفت وگو با  ا

گفت این توافق نامه شــــامل برگزاری رزمایش های  یدیعوت آحارونوت 

نظامی مشــــترک، تحقیق و توســــعه، و همچنین همــــکاری اطاعاتی 

خواهد بود.

کثرِی ترامــــپ و نتانیاهو بر ایــــران نتایج حداقلی  هاآرتــــص: فشــــار حدا

داشته اســــت. سیاســــت رئیس جمهور ســــابق آمریکا مبنــــی بر اعمال 

کثری بر ایران با تشویق و استقبال پرشور نخست وزیر ]رژیم  فشار حدا
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کنون 12 برابر مقدار  صهیونیستی[ این نتایج را به بار آورده است: ایران ا

که در ســــال 2015 م. )1394( هنــــگام امضای  اورانیــــوم غنی شــــده ای 

توافق نامۀ هســــته ای داشــــت در اختیار دارد؛ به تازگی یک توافق نامۀ 

کرده است؛ و در جنوِب ارتفاعات جوالن،  جامع راهبردی با چین امضا 

نزدیک مرز اسرائیل، حضور نظامی نیابتی دارد. 

کثری برای  برای سیاســــِت نقض »یک توافِق بد«، و اعمال فشــــار حدا

کردن آن به تغییر  کردن نظام، و وادار  فروپاشی اقتصاد ایران، بی ثبات 

گرفته شــــد، اما نتایج این سیاســــت به طور  رفتاْر پیروزمندانه جشــــن 

شرم آوری حداقلی هستند. 

توافق ایران و چین همچنین به آمریکا، اروپا، و اسرائیل یادآوری می کند 

که هرگونه انــــزوا را )که ترامپ و  که ایران متحد قدرتمندی یافته اســــت 

نتانیاهو خود را با محصور بودن ایران در آن فریب دادند( می شــــکند. 

چین و ایران، هرچند به میزان متفاوت، از تضعیف آمریکا نفع می برند؛ 

و این کامًا ضّد منفعت اساسی اسرائیل است: یک آمریکای قدرتمند، 

مورد احترام، و دست اندرکار.

بیالجدید: این نشریۀ چاپ لندن در مطلبی به قلم صالح النعامی  العر

با عنواِن »ســــند همکاری چیــــن و ایران روابط بین اســــرائیل و آمریکا 

را پیچیده می کند« نوشــــت: »اســــرائیل در قبال امضای ســــند جامع 

کرده اســــت، اما ایــــن تحول یک  همــــکاری بین ایران و چین ســــکوت 

منبع بزرگ نگرانی تل آویو است زیرا از توانایی اسرائیلی ها برای دیکته 

کردن مواضعشــــان به دولت آمریکا )که به سوی بازگشت به توافق نامۀ 

که  هســــته ای با تهران حرکت می کند( می کاهد. این ســــند همکاری، 

زمینه ساز سرمایه گذاری عظیم چین به خصوص در بخش انرژی است، 
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موجــــب بهبود قــــدرت تهران در مانــــور و تقویت موضــــع آن در هرگونه 

کرۀ آتی با واشــــنگتن دربارۀ بازگشــــت به توافق نامۀ ســــال 2015 م.  مذا

است. 

که هیچ کــــدام از تحریم های  اســــرائیل از دولت بایدن خواسته اســــت 

که تهران بــــه محدودیت های جدید علیه  تحمیلی ترامــــپ را تا زمانی 

کردن زرادخانۀ موشکی و مهار حضور  برنامه هسته ای )مانند محدود 

منطقه ای( تن نداده اســــت لغو نکند، اما این ســــند مشــــترک موجب 

می شود راه به روی سرمایه گذاری های چین در ایران گشوده شود. این 

به توسعۀ حاشیۀ مانور تهران می انجامد و سبب می شود ایران بتواند 

که اســــرائیل تاش می کند آن ها را از طریق واشنگتن  با خواسته هایی 

دیکته کند مخالفت کند.

کثری و تحمیلی دولت  اسرائیل به این دلخوش بود که تحریم های حدا

ترامپ اقتصاد ایران را فلج و تهران را به تســــلیم و موافقت با توافق نامۀ 

کند؛ اما اجرای  که شروط اســــرائیل را در بر داشته باشد وادار  جدیدی 

سند همکاری های مشترک با چین به تهران اجازه می دهد که به تدریج 

از تأثیر تحریم های آمریکا خاص شود، و همین موجب می شود تهران 

کره با واشنگتن دربارۀ بازگشت به توافق نامۀ اصلی هسته ای  برای مذا

عجله ای نداشته باشد.

که اوضاع را برای اسرائیل پیچیده تر می کند این حقیقت است  آنچه 

که  گرچه دولت بایــــدن تظاهر می کند  که ا که اســــرائیل درک می کنــــد 

فعالیــــت دیپلماتیک را به عنوان یــــک راهکار برای تعامــــل با برنامۀ 

هســــته ای ایران بر تحمیل تحریم ها یا اقدام نظامی ترجیح می دهد، 

امضای این سند بر اشتیاق واشنگتن برای بازگشت به برجام خواهد 

کارهای بزرگی انجام دهد  که ایران  افزود چون آمریکایی ها بیم دارند 
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که ایران عمًا  کند-به ویژه  که او را به تولید ساح هســــته ای نزدیک 

انصراف از برخی از تعهداتش را با افزایش درصد غنی ســــازی اورانیوم 

کردن ســــانتریفیوژهای پیشرفته به تأسیســــات هسته ای آغاز  و وارد 

کرده است.

صالحالنعامی: این پژوهشــــگر فلســــطینی دربارۀ رژیم صهیونیستی در 

که سند همکاری  صفحۀ توییتر خود نوشــــت: »اســــرائیل نگران است 

که ارتباط تل آویو با واشــــنگتن  چین و ایران دوره ای جدید را رقم بزند 

را افزایش دهد اما از قدرت او برای تحمیل خواسته هایش دربارۀ توافق 

هســــته ای با تهران بکاهد.« دان شــــفطان، شرق شــــناس اسرائیلی، 

که این ســــند ممکن اســــت از تهدید راهبردی به  هشــــدار داده اســــت 

تهدیدی برای موجودیت اسرائیل تغییر ماهیت دهد.

که  کمان عرب  رأیالیــــوم: توافق ایران و چین، بر خاف ادعای برخی حا

مواضــــع خصمانه ضّد ایران دارند و تحت فرمان آمریکا و اســــرائیل اند، 

به منافــــع اعراب آســــیب نخواهد زد؛ بلکــــه برعکس، ایــــن توافق نامه 

توانایی های اقتصادی، سیاسی، و نظامی ایران را افزایش می دهد و به 

کند، و در  که از محور مقاومت بیشتر حمایت  این کشور امکان می دهد 

که با حضور آمریکا و صهیونیســــت ها در  کند  نتیجه، به مقاومت کمک 

کشورهای  کند و تغییرات مثبتی در منطقه )به ویژه، در  منطقه مقابله 

شورای همکاری خلیج ]فارس[ که هم پیمان آمریکا هستند( ایجاد کند.
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نقشۀراه25سالۀایرانوچین بیهابرایبازگشتبهبرجامبعداز اجبارغر

گر تــــا پیش از این ایران بــــه دنبال طرف های غربــــی می دوید، از این  ا

کمیســــیون  پــــس طرف های غربی به دنبــــال ایران راه خواهند افتاد. 

مشــــترک برجام برای بررسی بازگشــــت احتمالی آمریکا به این توافق و 

کامل و مؤثر این توافق نامه از ســــوی همۀ  چگونگی اطمینان از اجرای 

طرف ها روز 13 فروردین امسال به صورت مجازی تشکیل شد. برگزاری 

گرفت، و این اولین نشستی  این نشســــت با چراغ ســــبز آمریکا صورت 

که بعد از به قدرت رســــیدن بایدن در فضای توأم با خوش بینی و  بود 

امیدواری برگزار شد. پیش از این، امیدی که دربارۀ تغییر رویکرد آمریکا 

در قبال برجام بعد از شکســــت ترامپ و به قدرت رسیدن بایدن شکل 

گرفته بود به تدریج تضعیف می شد، و علت آن چرخش و عقب نشینی 

مواضع اعضای تیم بایدن-به خصــــوص در وزارت خارجه-بود. این 

عقب نشینی با اعمال فشــــار مافیای صهیونیستی و به توصیۀ افرادی 

گرفــــت. در پی آن، افرادی چون شــــرمن،  کیســــینجر صورت  همچون 

کنگره- مالــــی، و بلینکن در موارد متعدد-از جمله، هنگام حضور در 

از رویکــــرد قبلی خود عقب نشســــتند و بــــه نوعی بر ادامۀ فشــــارهای 

کثری در دورۀ بایدن صّحه گذاشتند. حدا

کهنه کار  گ-که بــــه لورا روزن، خبرنــــگار  گدیپلماتیــــک: این وبا وبال

نشریات پلیتیکو و فاِرن پالیسی، تعلق دارد-در مطلبی به نقل از فردی 

کرد نوشت: »آمریکا  که او را یک »مقام عالی رتبۀ دولت آمریکا« توصیف 

آماده اســــت تا پیش از انتخابات آتی ایران در مورد بازگشــــت به برجام 

کند.... آمریکا در تاش اســــت تا با ایران به  کره  با مقامات تهــــران مذا

این تعریف مشخص برسد که بازگشت به توافق نامۀ هسته ای 2015 م. 
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کرۀ مستقیم  ایران به چه چیز منجر خواهد شــــد. ایران تا امروز هر مذا

کرده اســــت، و تصمیم گیری ایران در آســــتانۀ انتخابات  با آمریــــکا را رد 

ریاســــت جمهوری ماه ژوئن بیش از پیش رنگ و بوی حزبی می گیرد و 

کار را دشوارتر می کند.« روند 

که خواســــت نامش فاش نشــــود، افزوده اســــت:  این مقام آمریکایی، 

که ببینیم آیا می توانیم به توافق برســــیم یا نه، و  »هدف ما این اســــت 

بازگشت به تعهدات به چه شکل خواهد بود.«

پلیتیکو: آمریکا ســــعی دارد با ارائۀ پیشنهاد جدیدی به تهران بن بست 

گر بایدن در پیوســــتن مجــــدد به توافق  هســــته ای ایران را بشــــکند. ا

هســــته ای ایران جدی باشد، با توجه به افزایش تنش ها در واشنگتن 

و تهــــران، چند هفتۀ آینده می توانــــد در موفقیت یا عدم موفقیت این 

موضوع بســــیار حیاتی باشــــد. در حــــال حاضر، تیم بایــــدن در تاش 

کند. دو نفر از افراد آشنا به  کره حاضر  که ایرانی ها را بر سر میز مذا است 

که مقامات دولت بایدن، با توجه  گفتنــــد  وضعیت موجود به پلیتیکو 

کنونی، قصد دارند پیشنهاد جدیدی را  به وضعیت زمانی نامناســــب 

گفت: »در  کرات به ایران ارائه دهند. یکی از این افراد  برای شــــروع مذا

که در برابر توقف برخی از  این پیشــــنهاد، از ایران خواســــته می شــــود 

فعالیت های اتمی خود-از جمله، کار روی سانتریفیوژهای پیشرفته و 

غنی سازی اورانیوم با غنای 20 درصد-شاهد رفع برخی از تحریم های 

کار اقداماتی در جریان  اقتصادی آمریکا باشد. هنوز بر سر جزئیات این 

کرد  که هنوز نمی توان به طور قطعی اعام  گفته اند  است.« این دو فرد 

ایران این شرایط را می پذیرد.
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کردن برنامه  که در مورد متوقف  کرد  فرانسپرس: آمریکا به تازگــــی اعام 

هسته ای ایران منافع مشترکی با چین دارد و از دامن زدن به بحث ها 

کرد.  دربارۀ توافق همکاری 25سالۀ پکن و تهران خودداری 

امضای توافق همکاری 25 ســــاله بین ایــــران و چین به بحث هایی در 

میان محافل محافظه کار آمریکا در خصوص شکل گیری یک محور  ضّد 

کار  کاخ ســــفید بر سر  گر ترامپ در  آمریکایی جدید منتهی شــــد. قطعًا ا

بود از چنین توافقی به شدت انتقاد می کرد، اما دولت بایدن از هرگونه 

اظهار نظر دربارۀ این توافق خودداری کرده است. ند پرایس، سخنگوی 

که می دانید، رقابْت وجه  گفت:   »همان طور  کاخ سفید،  به خبرنگاران 

مشــــخص روابط ما با چین است،  اما ما در برخی موارد همسویی های 

کتیکی عمیقی با یکدیگر داریم.«   تا

زمانانتشار تشدیدحمالتتبلیغاتیوحقوقبشریمتقابلچینوغربدر

نقشۀراههمکاری25سالۀتهرانوپکن

رویترز: سخنگوی وزارت امور خارجۀ آمریکا اعام کرد که آمریکا اقدامات 

کاهش بیشــــتر مشــــارکت سیاســــی در هنگ کنگ به شدت  چین را در 

محکوم می کند و از تعویق مجدد انتخابات ماه ســــپتامبر عمیقًا نگران 

است. 

گفت: »آمریــــکا، انگلیس،  ســــخنگوی دولت منطقه ای ســــین کیانگ 

اتحادیۀ اروپا، و کانادا برای بی ثبات کردن چین تاش می کنند.« او این 

کنفرانس خبری مطرح و اتهامات دربارۀ نسل ُکشی  اظهارات را در یک 

در این منطقۀ غرب چین و تحریم های اعام شده از سوی دولت های 

کرد. غربی به دلیل نقض حقوق بشر در سین کیانگ را رد 
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گفت مسئلۀ  کرد و  کاخ سفید از چین به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد 

کار اجباری در سین کیانگ را به دقت زیر نظر دارد. این اظهارات بعد از 

که دولت آمریکا و برخی شرکت های بین المللی به خاطر  آن عنوان شد 

تعهد به عدم استفاده از پنبۀ تولیدی سین کیانگ هدف انتقاد شدید 

کی، سخنگوی کاخ سفید،  مصرف کنندگان چینی قرار گرفتند. جن سا

گفت: »از نگاه ما، جامعۀ بین الملل باید با اینکه وابستگی شرکت های 

کشــــور دســــت مایۀ ســــرکوب آزادی بیان و  خصوصی به بازارهای این 

کند.« وی این  ممانعت از اقدامات اخاقی در تجارت شــــود مخالفت 

گزارش فشار چین بر شرکت های  اظهارات را در پاسخ به پرسشی دربارۀ 

کرد.  کار اجباری عنوان  متعهد به عدم استفاده از محصوالِت ناشی از 

که ما به دقت زیر نظر داریم. انتظار دارم  گفت: »این چیزی اســــت  وی 

وزارت خارجه و وزارت بازرگانی حرف های بیشــــتری دراین باره داشته 

باشند.«

که  فرانــــسپرس: آنتونی بلینکــــن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، هشــــدار داد 

تحریم های متقابل چین علیه دو آمریکایی بر ســــر اختاف فزایندۀ دو 

کشــــور در مورد رفتار پکن با مسلمانان اویغور »بی پایه و اساس« است 

کیدی زننــــده بر »نسل ُکشــــی« در ســــین کیانگ خواهد بود.  و تنهــــا تأ

کت کردن  بلینکن در بیانیه ای گفت: »تاش های پکن برای ارعاب و سا

که دربارۀ حقوق بشر و آزادی های اساسی ابراز عقیده می کنند  افرادی 

تنها به موشکافی بین المللی در مورد نسل ُکشی کنونی و جنایات بشری 

در سین کیانگ کمک می کند.«
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سی.ان.ان: بلینکن گفت: »... البته مسئله را در یک سطح ساده سازی 

نکنیــــم. چینی ها به صورت روشــــن و فزاینده دشــــمن مــــا و البته در 

که با  سطوحی رقیب و در ســــطوحی نیز همکار ما هستند. الزم است 

چین با رویکردی محدودکننده روبه رو شویم-چه در سطح دشمنی، 

کرۀ  رقابت، یا همکاری. دلیل عمدۀ ســــفر من به آســــیا-که به ژاپن و 

کنون اینجا در نشســــت ناتــــو و اتحادیۀ اروپا  جنوبــــی رفتم-و اینکه ا

هستم همین است. در عین تعامل با چین، که یکی از محدودیت های 

که  کنیم  عمدۀ اتحاد و ائتاف ماست، می خواســــتیم اطمینان پیدا 

که  کنار هم در مقابلــــه با چالش هایی  که در  کنیم  اطمینان حاصــــل 

چین دارد مؤثرتر باشیم.

یکابهمتحدانخودبرایهمکاریورابطهباچین اجازۀامر

گفت: »روابط آمریکا  یره: آنتونی بلینکن، وزیر امــــور خارجۀ آمریکا،  الجز

و چین مبتنی بر همکاری در برخی مســــائل و رقابت در برخی مسائل 

دیگر اســــت، ولی ما متحدان خود را به انتخاب یکی از دو کشور مجبور 

نمی کنیم.«

که چین و امارات  کرد  شینهوا: وانگ یی، وزیر امور خارجۀ چین، اعام 

متحدۀ عربی در پی تقویت مشــــارکت راهبــــردی جامع در دورۀ جدید 

هســــتند. وی این ســــخنان را در دیــــدار با محمد بن زایــــد آل نهیان، 

گیر  گفت: »همکاری چیــــن و امارات فرا کرد و  ولی عهــــد ابوظبی، بیان 

و روابط دوجانبۀ ما بی مانند اســــت.« او یادآور شــــد: »امسال صدمین 

کمونیست چین و پنجاهمین سالگرد تأسیس  سالگرد تأسیس حزب 

امارات متحدۀ عربی اســــت، و تحوالت مربوط در دو کشور و همچنین 
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روابط دوجانبــــۀ آن ها در نقطۀ شــــروع جدید خود در تاریخ اســــت.« 

کشــــور به  که ســــران دو  وی افزود: »چین آمادۀ اجرای اجماعی اســــت 

آن دســــت یافته انــــد و برای تحقــــق پروژه های همــــکاری دوجانبه در 

زمینه های مختلف و توسعۀ مشارکت راهبردی جامع در دورۀ جدید از 

هیچ تاشی فروگذار نمی کند.«

روســــیاالیــــوم: حســــن ناظم، وزیر فرهنگ و رســــانه و سخنگوی هیئت 

دولت عراق، در نشست خبری گفت: »مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 

که  که اجرای توافق نامۀ عراق با چین آغاز شود چرا  عراق، دســــتور داد 

اجرایی شــــدن آن زمان زیادی خواهد برد.« وی افزود: »دولت عراق از 

گشودن سیاست خود به روی جهان استقبال می کند و به دنبال ایجاد 

که در آن نقطۀ تاقی سایر  آینده ای جدید برای عراق اســــت، آینده ای 

کشورها باشد.« 

گذشــــته جنجال زیــــادی در عراق ایجاد  توافق بــــا چین طّی ماه های 

کــــرد. سیاســــتمداران عراقی نســــبت بــــه آن تردید داشــــتند و برخی از 

که عادل  کار نیســــت در حالــــی  گفتند اصــــًا توافق نامــــه ای در  آن هــــا 

کید داشــــت.  عبدالمهدی، نخســــت وزیر ســــابق عراق، بر وجود آن تأ

پیش از این، الکاظمی، با اشــــاره به حرف و حدیث ها دربارۀ لغو نتایج 

که توافق نامه ای به عنوان  کرده بود  کید  سفر عبدالمهدی به چین، تأ

جایگزین توافق نامه با چین وجود ندارد. 

در ســــپتامبر 2019 م.، یک ماه قبل از آغــــاز اعتراضات مردمی در عراق، 

عبدالمهــــدی در ســــفری پنــــج روزه بــــه چین رفــــت و با این کشــــور در 

زمینه هــــای مالی، تجــــاری، امنیتی، عمــــران، ارتباطــــات، فرهنگ، و 

کرد. محمد صالح،  آموزش هشــــت توافق نامه و یادداشت تفاهم امضا 
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مشــــاور امور مالی نخســــت وزیر عراق می گوید این توافق نامۀ 20ساله، 

کــــه به دلیل بحران مالی عراق در ســــال 2020 م. اجرایی نشــــد، پس از 

تصویــــب قانون بودجۀ دولت فدرال در ســــال جاری میــــادی وارد فاز 

اجرایی خواهد شد.

انگلیسواروپاعلیهچین یارگیریدولتبایدناز

گفت در تماسی تلفنی به بوریس  : بایدن، رئیس جمهور آمریکا،  رویترز

کشورهای  که  کرده است  جانسون، نخســــت وزیر انگلیس، پیشــــنهاد 

دموکراتیک باید یک برنامۀ زیرساختی برای رقابت با طرح یک کمربند، 

گفت:  گزارشگران  گفت وگو با  یک جادۀ چین داشته باشند. بایدن در 

که ما باید به خصوص یک طرح مشابه داشته باشیم  کردم  »پیشنهاد 

که در واقع  که از کشورهای دموکراتیک برآید و به جوامع اطراف جهان، 

به کمک نیاز دارند، کمک کند.« 

کمربند، یک جــــادۀ چین یک طرح زیرســــاختی چند هزار  طــــرح یک 

که در ســــال 2013 م. توســــط شی جین پینگ،  میلیارد دالری اســــت 

رئیس جمهور چین، راه اندازی شد و شامل سرمایه گذاری و توسعه در 

کشورها از شرق آســــیا تا اروپاست. این طرح نفوذ سیاسی و اقتصادی 

گســــترِش فراوان خواهد داد، و همین مســــئله موجب نگرانی  چین را 

آمریکا و کشورهای دیگر شده است. 

که  این اظهارات بایدن بعد از اظهارات چند روز پیشتِر وی عنوان شد 

کشور  گفته بود: »آمریکا اجازه نخواهد داد چین قدرتمندترین  طّی آن 

جهان شود، بلکه برای اطمینان از غلبۀ آمریکا در رقابِت روبه رشد میان 

این دو اقتصاد بزرگ، به شدت سرمایه گذاری خواهد کرد.«
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گفت: »آمریکا باید با  کهنه کار آمریکایی،  کیســــینجر، دیپلمات  هنری 

چین بر ســــر نظم نوین جهانی به تفاهم برســــد تا ثبات جهانی تأمین 

کی مانند سال های پیش از جنگ جهانی  شــــود، وگرنه، با دورۀ خطرنا

اول مواجه خواهد شد. 

که در مراســــمی در چِتم هاوس در لندن از طریق  کیسینجِر 97ساله، 

کرد: »پرســــش نهایی این اســــت  نرم افزار زوم ســــخن می گفت، اعام 

که آیا آمریکا و متحدان غربــــی اش می توانند با چین دربارۀ نظم نوین 

گر ما نتوانیم بر ســــر آن  گفت: »ا جهانی به تفاهم برســــند یا خیر.« وی 

نقطــــه به تفاهمی با چین برســــیم، در وضعیتی نظیــــر اوضاع پیش از 

که  گرفت: درگیری های همیشگی  جنگ جهانی اول اروپا قرار خواهیم 

کنترل   حل شــــود وجود خواهد داشت، اما یکی از آن ها باالخره از 
ً
فورا

ج می شود.«  خار

کشور ممکن  کیســــینجر افزود: »تسلیحاِت دارای فناوری باال در هر دو 

کره با رقیبی مانند  اســــت به درگیری بسیار شدیدی منجر شــــود. مذا

که به زودی در برخی حوزه ها بزرگ تر و پیشــــرفته تر خواهد شد،  چین، 

کهنــــه کار آمریکایی  بــــرای آمریکا دشــــوار خواهد بــــود.« این دیپلمات 

یادآوری کرد: »مسئلۀ بعدی این است که آیا چین نظم جدید را خواهد 

پذیرفت یا خیر.«

گفت:  گفت وگو با روزنامۀ ایتالیایی ال اســــتامپا  اســــپوتنیک: بلینکن در 

»رابطۀ ما با پکن، مثل بسیاری از متحدانمان، در برخی موارد رقابتی، 

در برخی دیگر همکاری، و در برخی دیگر خصمانه اســــت؛ با این حال، 

موضع واحدی با عنواِن ضرورت مقابله با چین از موضع قدرت وجود 
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که با تشکیل ائتاف ها، هماهنگی ها و همکاری های قوی شروع  دارد 

می شود.«

دولت بایدن چیــــن را »بزرگ ترین آزمون ژئوپلتیک« برای برتری آمریکا 

کاری اش فشارهای نظامی و  در قرن 21 برشــــمرده و در دو ماه نخست 

اقتصادی را علیه این کشور افزایش داده است. جمهوری خلق چین نیز 

با تقویت مشارکت های منطقه ای و روابط با شرکای تجاری به این رفتار 

آمریکا پاسخ داده است.

پاسخقاطعچینبهفشارهاوتبلیغاتغرب

کانادا و  فرانسپرس: چین از تحریم ها علیه سه شخصیت و یک نهاد در 

که آمریکا و  آمریکا خبر داد. این تحریم ها در پاسخ به تحریم هایی است 

کانادا اخیراً علیه چین اعمال کردند.

هواچونینگ: او که سخنگوی وزارت امورخارجۀ چین است در پیامی در 

صفحۀ توییتر خود نوشــــت: »آنچه آمریکا و برخی متحدانش در عراق، 

سوریه، و لیبی انجام دادند به خاطر دارید؟ جنگ ها بر اساس اسنادی 

که بعدًا ثابت شد نادرست است، اما بهای آن مرگ  به راه انداخته شد 

کند اما در  و آوارگی میلیون ها مسلمان بود. عدالت ممکن است تأخیر 

آخر پیروز می شود.« 

سخنگوی وزارت خارجۀ چین گفت: »آمریکا باید هرگونه ارسال سیگنال 

کند.« او در یک نشســــت  اشــــتباه به جدایی طلبــــان تایوان را متوقف 

خبری گفت: »چین از آمریکا خواسته است که به اصِل چیِن واحد و سه 

اعامیۀ مشترک چین و آمریکا پایبند باشد.« او این اظهارات را در پاسخ 

به الیحۀ تازه تأییدشــــدۀ آمریکا برای کمک به تایوان در دست یابی به 
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کرد. سخنگوی وزارت  مقام ناظر در ســــازمان بهداشــــت جهانی بیان 

گفت: »این الیحه به طــــور جدی اصل چیِن واحد  امــــور خارجۀ چین 

کم بر روابط بین الملل را نقض می کند و پکن  و هنجارهای اساســــی حا

کید کرد: »آمریکا باید هرگونه  کامًا با آن مخالف است.« وی همچنین تأ

ارسال سیگنال اشتباه به جدایی طلبان تایوان را متوقف کند.«

همکاریهایراهبردیباایران دفاعوحمایتچیناز

بایدن بعد از به قدرت رســــیدن رویکرد سیاســــت خارجــــی آمریکا را در 

مقایســــه با دورۀ ترامپ در خیلی از موارد تغییــــر داد، اما برجام در این 

که در  میان تنها مورد استثنا بود. بایدن و تیم همراهش )حتی کسانی 

امضای برجام نقش داشتند( از حرف های قبلی خود عقب نشستند. 

که آنان می خواســــتند با اعطای  کی از آن بود  شــــواهد موجود حتی حا

کثری  کشــــور را به همراهی با ادامۀ تحریم های حدا امتیاز به چین این 

کتیک با امضای توافق نامۀ 25ســــالۀ  کنند، اما این تا علیه ایران وادار 

کام ماند.  ایران و چین نا

کشــــور دیگری در منطقه نیســــت، و آمریکا نمی تواند  ایران مانند هیچ 

به راحتی در اجرای توافق نامۀ جامع 25سالۀ ایران و چین مانع تراشی 

کند. همین امر باعث اطمینان خاطر پکن شده است، و چین به همین 

کشــــورهای منطقه برای همکاری راهبردی انتخاب  دلیل ایران را بین 

کرده است.

یونمرکزیچین)سی.سی.تی.وی(: ســــخنگوی وزارت امور خارجۀ  تلویز

کید کرد: »توافق نامۀ جامع همکاری تازه امضاُشده میان ایران  چین تأ

و چین ضّد هیچ طرف سومی نیست.« وانگ یی )عضو شورای دولتی و 
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وزیر امور خارجۀ چین( به تازگی در تهران با محمدجواد ظریف )همتای 

ایرانی اش( توافق نامه ای را برای گسترش همکاری بین دو کشور در یک 

کت جامع راهبردی امضا کرد.  شرا

ژائو لیجیان، ســــخنگوی وزارت امور خارجۀ چین، در نشستی خبری 

گفت: »در ژانویۀ 2016 م.، چین و ایران  در پکن دربارۀ این توافق نامه 

کت جامــــع راهبردی منتشــــر و دربارۀ  بیانیه ای مشــــترک دربارۀ شــــرا

کردند. در این اواخر،  دســــتیابی به یک نقشــــۀ جامع همکاری توافق 

گفت وگوهــــا به توافقی دربــــارۀ محتوای  دو طــــرف پــــس از تماس ها و 

همکاری جامعشان دست یافتند.« وی افزود: »این نقشه بر پرداختن 

کشور و  به توانایی های بالقوه در همکاری اقتصادی و مردمی بین دو 

ایجاد طرح هایی برای چشم اندازها و مسیرهای همکاری بلندمدت 

کّمی مشخصی  متمرکز اســــت. این نقشــــه شامل قرارداد یا شــــاخص 

که این نقشــــه  ضــــّد هیچ طرف ثالثی نیســــت. این اعتقاد وجود دارد 

کان برای همکاری آینده بین چین و ایران فراهم خواهد  چارچوبــــی 

کرد.«

کنش به امضای سند  ســــفیر چین در ایران در چند پیام توییتری در وا

همکاری ایران و چین از دوستی و همکاری دو کشور خبر داد و نوشت: 

»تهران و پکن شــــرکای راهبردی هستند.« چانگ هوا نوشت: »اسناد 

مربوط شــــاهد مبادالت دوستانه میان ایران و چین بوده است.« او در 

توییت دیگری نوشت: »سفری مهم با موفقیتی کامل.« وی همچنین، 

با انتشار تصاویری از امضای سند جامع همکاری میان دو کشور، آن را 

نمادی از دوستی و همکاری دانست.
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نتیجهگیری

از توافق نامۀ جامع همکاری های راهبردی میان ایران و چین می توان 

گســــترده ای را در زمینه های  که منافع  کرد  به یک توافق ُبرد-ُبرد تعبیر 

مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، امنیتی، و دفاعی، در ابعاد داخلی 

و منطقه ای و بین المللی، برای دو کشور شکل می دهد و اتحاد پایداری 

را بین تهران و پکن برقرار می سازد. امضای این توافق نامه در آغاز سال 

و قرن جدید، جهش تولید و شــــکوفایی اقتصاد ملی را نوید می دهد، 

قــــدرت و موقعیــــت منطقــــه ای و بین المللی ایــــران را تقویت و تثبیت 

می کند، و قــــدرت چانه زنی ایــــران را در مورد برجــــام به مراتب افزایش 

می دهد. 

چین نیز به واسطۀ امضای ســــند همکاری راهبردی با ایران می تواند 

در مسیر اجرای جادۀ ابریشم جدیِد خود از شاهراه های ارتباطی ایران 

کاال بهره مند شود و در رقابت نفس گیر با آمریکا به منابع  برای ترانزیت 

انرژی مطمئن دست یابد و از سوخت مطمئن برای رشد اقتصادی خود 

برخوردار شود. از همه مهم تر، در سایۀ روابط و همکاری های راهبردی 

تهران و پکن، مرحلــــۀ جدیدی از همگرایی اقتصادی و سیاســــی آغاز 

کشــــورهای منطقه نیز می توانند از مزایای آن منتفع  که دیگر  می شود 

شوند. در مجموع، سند همکاری های جامع راهبردی 25سالۀ ایران 

که برای هر دو طرف و همچنین روســــیه ُبرد  و چیــــن، در همان حــــال 

محسوب می شــــود، برای دشمنان هر سه طرف و همچنین مخالفان 

برجام بازی بد و بدتر را رقم می زند: همراهی با این توافق برای آن ها بد 

کند.  است، اما عدم همراهی می تواند وضعیت را به مراتب بدتر 



گفت وگو با دکتر حسن بهشتی پور

جمهوریآذربایجانوسیاستهایترکیهواسرائیل
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گفت وگو، ریشۀ بحران  فرهنگاســــالمی: با تشکر از حضور شــــما در این  

کجاســــت؟  قره بــــاغ و روابط تلخ جمهوری آذربایجان و ارمنســــتان در 

کنار هم با مســــالمت  آذری هــــا و ارامنه، در قلمرو اســــامی، قرن ها در 

زندگی کرده اند. مشکات فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

کشــــور در شوروی سابق قرار  که این دو  بهشــــتیپور:واقعیت این است  

گرجی  گرفته بودند. در آن دوران، موضوع ارمنی بودن یا آذری بودن یا 

بودن در بخش جنوبی قفقاز فوق العاده اهمیت داشت و به این موضوع 

کشور شوروی- کّل  کمونیست ها بر  دامن زده می شــــد؛ ولی با احاطۀ 

گرجستان در  از جمله، جمهوری های متحِد ارمنستان، آذربایجان، و 

که این اختافات بروز و  کمیت مانع می شــــد  بخش قفقاز جنوبی-حا

ظهور پیدا کند. 

در ســــال 1988 م.، جنایتی در ســــومیکات )شــــهری در شــــمال شرق 

کشته  آذربایجان( به شکل خیلی بد جلوه گر شد، و تعدادی از آذری ها 

که به این جنایت دســــت  شــــدند. در آن زمــــان، ارامنه متهم شــــدند 

کمیتــــه ای برای رســــیدگی به این اختاف تشــــکیل  زده اند-بعدتــــر، 

کنان آن ارمنی تبــــار بودند، اثر  کثر ســــا که ا شــــد. این بحران بر قره باغ، 



67
حۀ

صف
 /

70
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

گذاشت. در تقسیمات شوروی، منطقۀ قره باغ به عنوان یک جمهوری 

گرفته بود، و این موضوع  خودمختار در دل جمهوری آذربایجــــان قرار 

مورد اعتراض ارامنه بود. 

آذری هــا و ارامنــه ســال ها در ظرف جغرافیایی تمدن اســامی در کمال 

یسته اند. آسایش و آرامش با هم ز

که سال 2021 م. است  که تا اآلن  از آن زمان به بعد، بحرانی شروع شد 

گاهی افزایش یافت:  کاهش و  گاهی  کرد و  به شکل متناوب ادامه پیدا 

در سال 1991 م.، ارامنۀ قره باغ، به پشتیبانی ارمنستان و روسیه، موفق 

کنند؛ در سال  ک آذربایجان را اشغال  شــــدند بخش های وسیعی از خا

کثر مناطق اشغالی را آزاد کند.  2020 م.، جمهوری آذربایجان موفق شد ا

گر بخواهیم خاصه بگوییم، )1( تعارضات قومی بین ارامنه و آذری ها،  ا

کشــــور ارمنستان و آذربایجان  )2( جنگ قدرت در داخل هرکدام از دو 

کشــــور وجــــود دارد، و )3( مداخلۀ  کــــه در این دو  و اختافــــات داخلی 

قدرت هــــای خارجی )روســــیه، ترکیــــه، و آمریکا( و تحریکات اســــرائیل 

که متأسفانه این  کنونی اثرگذار بوده اند و سبب شده اند  همگی بر روند 

بحران طوالنی شود. 

مسئلۀ قره باغ می توانست به راحتی حل شود، به شکلی که حّق تعیین 

سرنوشت ارامنه به رسمیت شناخته شود و تمامیت ارضی جمهوری 

گرچه ظاهر این دو با هم در تعارض است،  آذربایجان هم حفظ شود. ا

گر اراده ای وجود داشت و مداخله و تحریکات  که ا واقعیت این اســــت 

خارجی نبود، دو کشور می توانستند در چارچوب یک مدل کنفدرال-

مثل چیزی که در سوییس هست-به توافق برسند؛ ارتباط بین قره باغ 
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با آذربایجان و ارمنستان هم می توانست یک ارتباط خوب تعریف شود 

کند. منتها اختافات داخلی در ارمنستان و  کمک  که به صلح و ثبات 

آذربایجان و مداخات خارجی به اختافات قومی و مذهبی دامن زد و 

عمًا باعث شد که صلح و ثبات در منطقه تثبیت پیدا نکند.

فرهنگاسالمی:شهید قاسم سلیمانی برای آزادی شهر های جمهوری  

کرد. برخورد دولت  کشــــور یک بســــیج مردمی ایجاد  آذربایجان در این 

جمهوری آذربایجان با این نیرو ها چگونه بود؟

بهشتیپور:واقعیت این است که دولت جمهوری آذربایجان می دانست  

کند؛  کــــه بدون کمک مردمی نمی تواند ســــرزمین های اشــــغالی را آزاد 

گرفته  که از اســــرائیل تحویل  بــــه صرف پهپاد های ترکیــــه یا تجهیزاتی 

کرد؛ این نیرو ها باید با اراده در صحنۀ  نمی شــــود مناطق اشغالی را آزاد 

نبرد شرکت می کردند و برای آزادی سرزمین هایشان انگیزه می داشتند. 

که بتواند در آذری ها برای آزادی سرزمین های اشغالی شان  تشکیاتی 

کند اواًل می بایست به دولت مرکزی اعتماد می کرد و ثانیًا  انگیزه ایجاد 

کافی دینی، مذهبی، و ملی می داشت  می بایست خودش انگیزه های 

کنــــد. دولت آذربایجان نگران این  تا بتواند ســــازمان دهی الزم را ایجاد 

گر این تشکل ها شکل بگیرند ممکن  که ا تشکل ها بود؛ نگراِن این بود 

است زمینه ساز قدرت یابی مردم جمهوری آذربایجان در آیندۀ سیاسی 

کشــــور باشــــند. بنابرایــــن، در زمان جنگ، دولــــت آن ها را تحمل  این 

کنــــار بیاید. اما بعــــد از جنگ، با  کرد با آن ها  کــــرد و تا حدودی ســــعی 

دســــتگیری ها و سرکوبگری و ادامۀ سیاست غلط گذشته، عمًا نشان 

داد که همچنان نگران است که این گروه های مردمی در آیندۀ سیاسی 
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جمهوری آذربایجان فعال باشــــند و بتوانند در روند قدرت اثر بگذارند؛ 

کند و با دستگیری و زندان آن ها را  کرد آن ها را محدود  بنابراین، سعی 

کارها قبًا هم انجام می شد. سرکوب کرد. متأسفانه، این نوع 

کمونیست جمهوری آذربایجان، با ایدئولوژی  فرهنگاسالمی:رهبران  

گهان ناسیونالیست  اتحاد جهانی، چگونه پس از فروپاشــــی شوروی نا

شدند؟ آیا آن وضعیت کمونیستی و این وضعیت ناسیونالیستی با هم 

تناسب دارند؟

کار  کمونیست ها سر  که  بهشــــتیپور:از لحاظ اندیشــــه، حتی در زمانی  

کنند تا  مردم را از  بودند، تاش می کردند مســــئلۀ قومیت را برجســــته 

کنند-یعنی مردم جمهوری آذربایجان،  پیوند های اسامی خود جدا 

که آذری و مســــلمان و شــــیعه بودند، با ایران و نخجوان و داغســــتان 

پیوستگی نداشته باشند. آذری بودن را برجسته می کردند تا بتوانند از 

کنند.  آن به نفع خود و دولت های متحدشان بهره برداری 

مداخات خارجی جمهوری آذربایجان و ارمنستان را دچار تنش می کند.
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کمونیســــت ها شــــعار جهان وطنی می دادند و ســــعی می کردند انساِن 

کنند و بگویند: »ما، دور از اینکه قومیت و مذهبمان  شــــوروی را تبلیغ 

که در کشــــوِر شورا یا  چیســــت، انسان شوروی هســــتیم ]یعنی انسانی 

شــــوروی زندگی می کند[.« بعد از فروپاشــــی شــــوروی، ایدۀ شوروی و 

انسان شوروی عمًا از بین رفت، و کمونیست ها سعی کردند خودشان 

کنند: در ارمنستان ارمنی بودن،  گرایش های ملی به روز  را به پشــــتوانۀ 

گرجی بــــودن، و در آذربایجان آذری بــــودن را تقویت و  گرجســــتان  در 

گذشته ُپررنگ تر  که تمایات ملی گرایانه از  کردند. در اینجا بود  ُپررنگ 

مطرح شد.

فرهنــــگاســــالمی:یعنی در حقیقــــت از ملی گرایی در برابر اســــام گرایی  

گرفت و  حمایت شــــد. در جنگ قره باغ، ایران چه سیاســــتی در پیش 

این سیاست چه نتایجی داشت؟

بهشــــتیپور:ایران از سال 1991 م. نقش داشــــت. جنگ دو سال قبل از  

آن شروع شــــده بود، اما مسائل در داخل شــــوروی می گذشت و ایران 

نمی توانست نقشی داشته باشــــد. بعد از فروپاشی شوروی و مستقل 

گرجســــتان، وقتی بین  کشــــور های آذربایجان و ارمنســــتان و  شــــدن 

کرد  ارمنســــتان و آذربایجان درگیری به وجود آمــــد، ایران میانجیگری 

و آقای هاشــــمی رفسنجانی ابتکار صلحی را ارائه داد. آقای پتروسیان، 

کفیل وقت  رئیس جمهــــور وقــــت ارمنســــتان، و یعقــــوب محمــــدُاف، 

کردند و به تهران آمدند.  ریاست جمهوری آذربایجان، هر دو استقبال 

قرارداد امضا شــــد؛ ولی چون روسیه نمی خواست توافق صلح از طرف 

کرد. از آن طرف، ملی گرایان افراطی  ایران شــــکل بگیرد، با آن مخالفت 
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در جمهوری آذربایجان به رهبــــری ابوالفتح ایلچی-که نام اصلی اش 

کردند تا باالخره صلح بر هم خورد.  علی ُاف بود-تحریکات زیادی 

که عمًا آتش بس برقرار شــــد تا ســــال 2020 م.  ایران، از ســــال 1994 م. 

که طــــرف دار تمامیت ارضی  کید می کرد  که جنگ آخر شــــروع شــــد، تأ

که ِاشغال  آذربایجان اســــت، و ارامنه باید از هفت منطقه از آذربایجان 

کرده اند خارج شــــوند. از طــــرف دیگر، چون ایران با ارمنســــتان رابطۀ 

دوستانه داشت و دو کشور همسایه و هم مرز بودند، به طرف ارمنی هم 

کند.  که سیاست ِاشغال نمی تواند به حّل مسائل کمک  کید می کرد  تأ

کید داشت-باالخره،  ایران همچنین بر تأمین حقوق ارامنۀ قره باغ تأ

کثریت جمعیتی که در قره باغ زندگی می کنند ارمنی هستند.  ا

بنابرایــــن، سیاســــت مشــــخص ایــــران در ســــه بند خاصه می شــــد: 

کید  )1( مخالفت با اشغالگری، )2( پذیرش حّق تعیین سرنوشت، )3( تأ

بر اینکه  استقرار صلح و امنیت می تواند به نفع همۀ کشور های منطقه 

باشد. 

 شیعه هستند، سرکوب می کند.
ً
جمهوری آذربایجان مردم را، که عموما
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ایران مدل همکارِی 3+3 را مطرح می کرد: کمک ایران و ترکیه و روسیه 

به استقرار صلح و امنیت در سه کشور منطقۀ قفقاز جنوبی )ارمنستان، 

گرجســــتان(. متأســــفانه، به دالیل مختلــــف، از این مدل  آذربایجان، 

استقبال نشد: روســــیه به حضور ایران و ترکیه تمایل نشان نمی داد و 

در واقــــع به دنبال مدل 1+3 بود، ترکیه هم 2+3 را ترجیح می دادکه به 

معنای کنار گذاشتن ایران بود! 

گذشــــته، توافق نهایی حاصل نشد. ایران  به هر حال، در ســــال های 

کرد در جنگ اخیر به نحو آشــــکاری به اینکه مناطق ِاشغالی آزاد  تاش 

که سرنوشت قره باغ هم از راه  کید می کرد  کند؛ در واقع، تأ کمک  شــــود 

کثر آن مناطق ِاشــــغالی خوشبختانه  کره تعیین شــــود. ا گفت وگو و مذا

آزاد شده اند، ولی بحث قره باغ همچنان به شکل استخوان الی زخم 

که باالخره طرف های ارمنی و آذربایجانی  باقی مانده اســــت. باید دید 

که مسئلۀ قره باغ را یک بار برای همیشه از راه دیپلماسی و  می پذیرند 

گفت وگو حل کنند.

که  کارشناســــان، ایــــن احتمال وجــــود دارد  فرهنــــگاســــالمی:به نظر  

ک ارمنستان را ِاشغال نظامی  جمهوری آذربایجان و ترکیه قسمتی از خا

کنند. به نظر شما، این احتمال چه قدر جدی است؟

بهشــــتیپور:ابتدا ببینیم موضوع چیست. مرزهای ایران-آذربایجان و  

ایران-ارمنســــتان برای ایران فوق العاده اهمیت دارد چون این مرز ها 

عمًا ارتباط شــــمال و جنوب را برای ایران برقرار می کند. سال ها برای 

گذرگاهی شــــکل  گذرگاه برنامه ریزی می شده اســــت. اینکه اصواًل  این 

کند فوق العاده  که همکاری های بین شــــمال و جنوب را تأمین  بگیرد 
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که در مســــکو نوشــــته شد، طرفین در  اهمیت دارد. در توافق صلحی 

که دو بند آن فوق العاده برای ایران مهم  کردند،  مورد چند بند توافق 

بود: 

)1( برقراری ارتباط بین قره باغ و ارمنستان اینکه از طریق داالن الچین. 

کامًا در دل جمهوری آذربایجان اســــت و با ارمنســــتان ارتباط  قره باغ 

زمینی ندارد. ارامنۀ آنجا می خواهند با ارمنستان ارتباط زمینی داشته 

باشند. نزدیک ترین ارتباط می تواند از طریق داالن شوشا-الچین برقرار 

شود. در توافق صلحی که در مسکو به دست آمد، پیش بینی کردند که 

ارامنۀ قره باغ بتوانند از طریق پایگاه شوشا-الچین، که نیرو های روسی 

در آن مستقر می شوند، به ارمنستان دسترسی داشته باشند.

)2( دسترســــی جمهوری آذربایجان به نخجــــوان از ناحیۀ مهری. این 

ک اصلی جمهوری آذربایجان و نخجوان فاصله ای ایجاد  ناحیه بین خا

که مرز ارمنســــتان-ایران را شــــکل می دهد. )مرز مشترک  کرده اســــت 

ایران-ارمنستان حدود 29 کیلومتر طول دارد.( طبق توافق آتش بس، 

که  کنند  که در مســــکو امضا شــــد، قرار شــــد در ناحیۀ مهری داالنی باز 

آذربایجان بتواند از طریق آن به نخجوان دسترسی پیدا کند. 

در جمهــوری آذربایجــان، از ملی گرایــی در برابــر اســام گرایی اســتفاده 

می شود.

ک آذربایجان اســــت اما بــــه آذربایجان متصل  نخجوان بخشــــی از خا

گرفته است. اینکه  نیســــت. بین آذربایجان و نخجوان، ارمنستان قرار 

چه طــــور می خواهند آذربایجان و نخجــــوان را در این منطقۀ مرزی به 

همدیگر وصل کنند فوق العاده محّل نزاع و بحث است. 
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کــــه جمهوری آذربایجــــان در حــــال آمادگی برای  در خبر هــــا آمده بود 

کند تــــا آذربایجان را مســــتقیمًا به  گذرگاهی بــــاز  کــــه  حمله ای اســــت 

که متعلق به ارمنستان است، عمًا  کند. این اســــتان،  نخجوان وصل 

گر حمله ای صورت بگیرد یا  حّد فاصل بین ارمنســــتان و ایران است. ا

که می خواهند دسترسی  اقدامی انجام شود، پشــــت قضیه این است 

کنند. این برای ایــــران فوق العاده اهمیت  ایران به ارمنســــتان را قطع 

کنش نشان خواهد داد و بی تفاوت  دارد، و حتمًا ایران نسبت به آن وا

نخواهد ماند. 

در خبر ها بود که جمهوری آذربایجان می خواهد با کمک نیرو های ویژۀ 

که  کند. قبًا با طرف ارمنی توافق شده  گذرگاه را خودش باز  ترکیه این 

که مرز ایران-ارمنستان مختل نشود-  گذرگاه در جایی باز شــــود  این 

مثًا، آذربایجان از جای باالتری با عرض پنج کیلومتر به نخجوان وصل 

که عملیات نظامی در حال  باشــــد؛ اما متأســــفانه اخباری مطرح بود 

شکل گیری است. 

این اتفاق ژئوپلتیک منطقه را به هم می ریزد. قطعًا ایران اجازه نمی دهد 

که بسیار حائز اهمیت است، از بین برود.   مرز مشــــترکش با ارمنستان، 

کی دست  که آیا جمهوری آذربایجان به چنین ریسک خطرنا باید دید 

که عمًا با ایران درگیر شــــود یا خیر. از طرف دیگر، آذربایجان با  می زند 

چنین اقدامی خودش را با روسیه هم درگیر می کند چون روسیه هم با 

که این اقدام صورت می گیرد  آن مخالف است. باید منتظر ماند و دید 

که  که ایران دارد و با هشــــدار هایی  یــــا نه. من فکر می کنم بــــا تحرکاتی 

مسئوالن ایرانی قطعًا به آذربایجان و ترکیه داده اند، بعید است چنین 

ریسک بزرگی بکنند چون قطعًا شاهد عواقب آن خواهند بود و درگیری 

جدیدی در منطقه شروع خواهد شد.
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گر ترکیه و جمهوری آذربایجان ِاشغال نظامی قسمتی  فرهنگاسالمی:ا 

از ارمنستان را انجام دهند، ایران چه موضعی خواهد داشت یا به نظر 

کار کند؟ شما باید چه 

که این منطقه جــــای خاّصی از  بهشــــتیپور:اواًل توجه داشــــته باشــــید  

که به  کنند  ک ارمنستان اســــت، و این ها می خواهند جایی اقدام  خا

که درگیری  منافع ایران صدمه بزنند. ممکن است مخاطب ما بپرسد 

ارمنستان با ترکیه و آذربایجان به ایران چه ربطی دارد که در آن مداخله 

که عملیات در این منطقه عمًا  کند. ربط موضوع به ایران این اســــت 

ارتباط زمینی ایران و ارمنستان را قطع می کند و مرز ما را از بین می برد. 

کاهش دسترسی ایران به خط  از بین رفتن مرز ایران-ارمنستان یعنی 

که فوق العاده استراتژیک است. از این جهت، ایران  شــــمال و جنوب، 

نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد. 

استقرار صلح در قفقاز به نفع همۀ کشورهای منطقه است.

گر نمی خواهد بی تفاوت باشد چه  که ایران ا ســــؤال شــــما این اســــت 

اقدامی می تواند انجام دهد. اقدام اول دیپلماتیک و سیاســــی است: 

کــــه »بدانید ایران در  کافی بــــه آذربایجان و ترکیه،  دادِن هشــــدار های 

اینجا منافع راهبردی دارد و اجازه نخواهد داد به همین راحتی در اینجا 

کنید چون در تعارض مســــتقیم با منافع  گذرگاهــــی برای خودتــــان باز 

ایران است.« ایران نسبت به این مسئله بی تفاوت نیست. ایران باید 

همچنین نیروها و تجهیزات نظامی الزم را در مرز های خود با ارمنستان 

کنش  گر این ها دســــت به ماجراجویی زدند آمادگِی وا که ا کند  مستقر 
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ســــریع داشته باشــــد. به این ترتیب، عاوه بر هشدار سیاسی، هشدار 

که بدانند ایران جدی است-یعنی این طور  دیگری هم داده می شود 

که فقط به زبان هشدار دهد، بلکه عمل هم انجام داده باشد.  نباشد 

با این دو اقدام، بازدارندگی الزم تأمین خواهد شد. من فکر می کنم این 

دو پیام به اندازۀ کافی اثرگذار است. البته خوب است ایران با ارمنستان 

گر چنین اقدامی انجام شــــد، بتوانند به  کند تــــا ا و روســــیه هم رایزنی 

صورت مشترک علیه ماجراجویان  وارد عمل شوند.

فرهنگاســــالمی:امپریالیســــم آمریکا پس از پیروزی انقاب اســــامی با  

تحریک ناسیونالیســــم عربــــی در جنوب و غرب کشــــور ما علیه انقاب 

که جنگ تحمیلی  اســــامی تحرکات و تحریکات وســــیعی انجام داد، 

کشور های  کنفرانس طائف و تشــــکیل شورای همکاری  هشت ساله و 

خلیج ]فارس[ از نتایج آن بود. این سیاســــت شکست خورد. آیا امروز 

امپریالیســــم غرب به رهبری آمریکا می خواهد از همان سیاست تحت 

عنواِن پان ترکیسم در شمال ایران استفاده کند؟

که آمریکایی ها دنبال  بهشــــتیپور:بله، این هم یکی از ایده هایی است  

کًا آمریکایی هــــا دنبــــال بهانه هایــــی برای فشــــار آوردن به  می کننــــد. 

که آن ها دنبال  جمهوری اســــامی ایران هســــتند. یکی از ماجرا هایی 

که تحت عنواِن پان کردیســــم یا پان ترکیسم  می کنند تحریکاتی اســــت 

و پان آذریســــم انجام می دهند. آمریکایی ها اواًل سعی می کنند به این 

بهانه که حّق آذری های آن سوی مرز دارد ضایع می شود، افکار عمومی 

کنند؛ ثانیًا، می کوشــــند انگیزه های  آذری هــــای داخل ایران را تحریک 

کنند و بــــه تبلیغــــات جدایی خواهانه دامن  جدایی طلبــــی را تقویت 
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کنون تیرشان به ســــنگ خورده چون مردم آذربایجان  بزنند. البته، تا

هوشــــیارند. آذری ها هم در انقاب مشــــروطیت نقش بســــیار ُپررنگی 

داشــــتند و هم در انقاب اسامی نقش بسیار مهمی را در تبریز و سایر 

کردند. در دوران جنگ تحمیلی هم آذری ها از اســــتقال  شــــهر ها ایفا 

کردند. آن ها در  ایــــران حمایت و شــــهدای بزرگی را تقدیم ملت ایــــران 

جای جاِی صحنه های بعد از انقاب حضور فعال داشتند. 

که آمریکایی ها سیاســــتی را دنبال می کنند و تحریکات  درســــت است 

و نقشــــه دارند؛ ولی به دلیل وجود پتانسیل خیلی قوی در شهر های 

آذربایجــــان ایــــران، با وجود همۀ ایــــن تاش ها، نتوانســــته اند موفق 

باشند. 

که هدف آمریکا  گاهــــی داد  به هــــر حال، باید در این زمینــــه به مردم آ

در نهایت تجزیۀ ایران اســــت. آمریکا می خواهد به اختافات قومی در 

ایران دامن بزند: یک وقت از شیعه-ُسنی، وقت دیگر از آذری-ُکردی، 

و زمانی از آذری-فارس استفاده می کند؛ با این جور بهانه ها، می خواهد 

کند و بحران پدید آورد. ممکن اســــت آمریکا  افکار عمومــــی را تحریک 

کند  بســــتری را از کشور های همســــایه )مثل ترکیه و آذربایجان( فراهم 

کنون موفق نبوده اند و  که چنین تحریکاتی انجام شود. خوشبختانه تا

این موضوع کنترل شده است.

کشــــوری به ناِم توران بیشــــتر زاییدۀ  فرهنگاســــالمی:می دانیم وجود  

ذهن خاق و خیال پرداز فردوســــی است. قفقاز بخش تفکیک ناپذیر 

امپراتوری هــــای قدیمی )ساســــانی و...( و پس از آن بخشــــی از قلمرو 

اســــامی بوده است. امپریالیسم آمریکا با این اوهام و تصورات ذهنی و 

خیالی تا چه اندازه می تواند واقعیت را تحت تأثیر قرار دهد؟
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بهشــــتیپور:واقعیت های تاریخی مثل شمشیر دو لبه است و می شود  

گر ما در میان واقعیت های  کــــرد. ا اســــتفاده های منفی یا مثبت از آن 

کنیم، به میراث مشترک و تمدن  کات تاریخی تمرکز  تاریخی بر اشــــترا

مشترک می رسیم-که به تعالی بشر امروز خدمت می کند-و روزبه روز 

گر از آن برداشــــت های  شــــاهد پیشــــرفت بیشــــتر خواهیم بود؛ ولــــی ا

کنیم، به تعارضــــات و چیز های دیگری می رســــیم. در زمان  منفــــی از 

شوروی، کلی تحریف و تاریخ سازی کردند؛ می خواستند در آذربایجان 

کنند و بگویند آذربایجان بین ایران و روسیه تقسیم شده  تاریخ سازی 

بود و.... 

امروز، در قرن بیســــت و یکم و در آستانۀ شــــروع قرن پانزدهم هجری، 

کنیم، از تاریخ  که از این میراث مشــــترک اســــتفاده  کنیم  ما بایدتاش 

مشترک دم بزنیم، در برابر دشمنان از منافع مشترکمان استفاده کنیم، 

و بر تهدید های مشــــترکی که علیه ســــرزمین های اســــامی وجود دارد 

که نگاه ما در قرن بیست و یکم به این  کنیم. خیلی مهم اســــت  تمرکز 

تغییر مرزها در قفقاز صلح و ثبات منطقه را به هم می زند.
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که از تاریخ به عنوان یک پشــــتیبان برای ایجاد تعلقات و  ســــمت برود 

منافع مشترک و مقابله با دشمن مشترک استفاده کنیم. 

کمک می کند فکر  که به همکاری و توســــعۀ امنیت  بایــــد به چیز هایی 

کند؛ از  که انگیزۀ با هم بــــودن ایجاد  کنیــــم؛ طرح هایــــی را پیش ببریم 

همدیگر جدا نباشیم. باید دنبال راه های مقابله مشترک با دشمنانمان 

کشــــور های منطقه  که همکاری ها بین  کنیم  باشــــیم و راه هایی پیدا 

را توســــعه دهیم. عده ای ســــعی می کنند به نفع خودشان دشمنی و 

اختاف ایجاد کنند تا بتوانند بر کشور های اسامی و کشور های منطقه 

مسلط باشند.

یک ناسیونالیســم عربی علیه انقاب اســامی شکست  یکا با تحر آمر

یت پان ترکیسم است. خورد ولی اینک در اندیشۀ تقو

فرهنــــگاســــالمی:کمربنــــد ارتجاعی ناسیونالیســــم عربی با مشــــارکت  

کمربند  گر یک  فعال رژیم های صدام و ســــعودی تشکیل شــــده بود. ا

پان تورانیســــتی در شمال ایران و در منطقه قفقاز و ترکیه شکل بگیرد، 

چه کشور هایی از آن حمایت خواهند کرد؟

بهشــــتیپور:قاعدتــــًا در این ایده حتمــــًا آمریکا در درجۀ اول قــــرار دارد؛  

بعد، اســــرائیلی ها به دنبــــال چنین ایده هایی هســــتند. واقعیت این 

کارآمدی خود را به اثبات رسانده و به تاریخ  که این اندیشــــه نا اســــت 

کســــی به خاطر اندیشــــۀ  کمتر  ســــپرده شده اســــت. در دوران جدید، 

شکست خوردۀ پان ترکیسم جان خود را فدا می کند یا منافع خود را در 

سایۀ پان ترکیسم قرار می دهد. 



80
حۀ

صف
 /

70
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

به نظرم، خوِد آقای اردوغان، که رئیس جمهور ترکیه است، از پان ترکیسم 

به عنوان پوششی برای اهدافش استفاده می کند؛ خودش هم می داند 

کارآیی  که پان عربیسم  کارآیی الزم را ندارد-همان طور  که پان ترکیسم 

نداشــــت و پروندۀ آن عمًا در قرن بیستم بسته شد، و اتحادیۀ عرب را 

عمًا به یک باشگاه سیاسی تبدیل کرد. 

اآلن پان ترکیسم جایگاه و کاربرد ندارد، و آقای اردوغان فقط به عنوان 

کار می کند، در  پوشش از آن اســــتفاده می کند: در جایی با ِاخوانی ها 

جایی در چارچوب ناتو سکوالر می شــــود و در چارچوب سکوالریسم 

کار می کند، در آســــیای مرکزی و آذربایجان سیاستش حمایت  ترکیه 

گسترش نفوذ  از پان ترکیسم می شــــود. این ها پوششــــی برای هدِف 

که پان ترکیسم  کرد  است، وگرنه، خوِد آقای اردوغان هم باور نخواهد 

کمربند جدی قدرت باشد.  بتواند در قرن بیســــت و یکم مبنای یک 

گر این سیاست بخواهد  به نظرم، این ایده شکست خورده است؛ اما ا

دنبال شــــود، آمریکایی ها و اســــرائیلی ها نفع خواهنــــد برد و حمایت 

کرد. خواهند 

فرهنگاسالمی:نظر شما در مورد سرکوب مردم جمهوری آذربایجان- 

که به اســــام و تشیع معتقدند-چیســــت؟ آیا این سرکوب در راستای 

همان سیاست های پان تورانیستی صورت می گیرد؟

که آن سیاست پوششــــی برای این مسئله  گفت  بهشــــتیپور:می توان  

کنیم، آن ها سرکوب می کنند برای اینکه  گر واقع بینانه نگاه  است؛ ولی ا

قدرتشان را حفظ کنند. آن ها دعوای قدرت دارند. مردم شیعه مخالف 

ف برای ماندن در  ف هســــتند. آقای علــــی اُ جدی حکومت آقای علی اُ
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قدرت با این ها برخورد می کند، نه صرفًا به خاطر شــــیعه بودن آن ها یا 

ف. به نظر من، عمدۀ دعوا بر ســــر  ُ
بــــه خاطر پان آذری بودن آقای علی ا

کنار برود. خودش و پدرش از سال  که نمی خواهد از قدرت  این اســــت 

کنار  1994 م. تا اآلن در قدرت هســــتند. اینکه نمی خواهنــــد از قدرت 

بروند باعث می شــــود مخالفانشــــان و شــــیعیان را به زندان بیندازند و 

تحت فشار قرار دهند.

فرهنگاسالمی:نظر شــــما مورد فعالیت های رژیم های صهیونیستی و  

سعودی در جنوب آذربایجان چیست؟

بهشتیپور:عربستان سعودی بیشــــتر در شمال جمهوری آذربایجان و  

گروه های وهابی را تقویت می کند  بخش ُسنی نشین آنجا فعال است و 

اما خیلی موفق نبوده و نتوانسته به جایی برسد. 

اما متأســــفانه رژیم صهیونیســــتی با پشــــتیبانی دولــــت آذربایجان در 

کرده اســــت و این نفوذ را روزبه روز در  گسترده ای پیدا  کشــــور نفوذ  این 

گسترش می دهد. اسرائیل به  عرصه های نظامی و سیاسی و فرهنگی 

جنــــوب آذربایجان و مرز  با ایران توجه خاصــــی دارد و تاش می کند به 

بهانه ها و پوشــــش های مختلف حضور داشته باشد تا احیانًا بتواند به 

کنترل داشته باشند.  مرزهای ایران دسترسی یا بر آن 

که مردم ایران با ِاشــــغال لبنان مخالف اند و به مردم لبنان  همان طور 

کمــــک می کنند، اســــرائیل می خواهد در جمهــــوری آذربایجان حضور 

و نفوذ داشته باشــــد. در لبنان مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی 

مطرح بوده اســــت، ولی اینجا بحث توطئه و جاسوسی و سازمان دهی 

کنون همۀ نشانه های  عملیات علیه ایران است. جمهوری آذربایجان تا
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گفته اســــت امکاناتی به اسرائیلی ها نمی دهد و  کرده و  این توطئه را رد 

نمی گذارد اسرائیل از آنجا علیه ایران اقدام کند، ولی متأسفانه، در عمل 

که اسرائیلی ها در مواردی از جمهوری آذربایجان و مناطق  اثبات شده 

شمال ایران سوء استفاده کرده اند.

فرهنگاسالمی:به عنوان آخرین پرسش، نقش صهیونیسم جهانی را  

در بازی های سیاسی منطقۀ قفقاز تا چه اندازه مؤثر ارزیابی می کنید؟

بهشتیپور:حکومت اســــرائیلی ها حکومت توسعه طلبی است؛ هرچه  

که بیشتر قابل  گســــترش می دهند. از مواردی  بتوانند، نفوذشــــان را 

کثریت مردم آن مسلمان  توجه آن هاست نفوذ در کشور هایی است که ا

هستند. راهبرد اسرائیلی ها عادی سازی مناسبات با کشور هایی است 

کثریت جمعیت آن ها مسلمان اند. آن ها سعی دارند به هر شکل  و  که ا

بهانه و با پوشش های مختلف در این کشور ها نفوذ کرده و سلطۀ خود 

کنند.  را برقرار 

اسرائیل در جمهوری آذربایجان فعال شده است.
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قفقاز یکی از جا هایی است که بر آن تمرکز دارند. بر جمهوری آذربایجان 

گرجستان هم حضور داشته  متمرکزند و تاش می کنند در ارمنستان و 

باشند. متأسفانه، به دلیل عادی سازی مناسبات اسرائیل با کشور های 

مسلمان، هم مرز بودن آذربایجان با ایران، و تعداد اندکی یهودی که در 

آذربایجان زندگی می کنند و روابط ویژه ای با اسرائیل دارند، بیشترین 

نفوذ و حضور را در جمهوری آذربایجان داشته اند. کًا اینجا مرکزی برای 

حضور اسرائیل در قفقاز شــــمالی و داغستان و چچن است و احیانًا در 

کنند. با توجه به اینکه روســــیه  تاش انــــد ممّری برای نفوذ در آنجا باز 

کنون موفق  کرده اســــت، اسرائیلی ها تا موضوع را با حساسیت دنبال 

کار را دنبال می کردند. نبوده اند؛ ولی این 

فرهنگاسالمی:از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید متشکریم. 



محمدحسن زورق 

پیشنهادیبرایسازمانمللمسلمان منشور
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مقدمه

امروز سرنوشــــت تمــــام مردم جهــــان به هــــم پیوند خورده اســــت. در 

کنان زمین، در یک جهان شهر زندگی می کنیم.  حقیقت، ما، همۀ سا

مســــائل جهانــــی-از قبیل امنیــــت، ارتباطــــات، حمل ونقل، محیط 

زیســــت، آزادی، و حّق تعیین سرنوشت برای تک تک  آحاد بشریت-

مسائل مشترک همۀ شهروندان این جهان شهر است. 

که از همه ســــو به وســــیلۀ  در این میان، وضعیت مســــلمانان جهان، 

عوامل استعمار و امپریالیسم جهانی مورد حمله قرار گرفته اند، وضعیت 

ویژه ای است. 

که خود را سازمان های  هیچ یک از سازمان های بین المللی، چه آن ها 

کشور های اسامی مطرح  که در ســــطح  جهانی نامیده اند و چه آن ها 

شده اند، نتوانسته اند صلح، امنیت، آرامش، و توسعه را برای کشور های 

که اقلیت های مسلمان در مقیاس بزرگ زندگی  کشورهایی  اسامی و 

کنند؛ از این رو،  می کنند )نظیر هندوســــتان، چین، و روســــیه( فراهم 

که از حقوق و آزادی و پیشرفت و صلح برای  ایجاد یک سازمان  جهانی 

کند ضروری به نظر می رســــد. منشور زیر،  کشــــور ها حمایت  مردم این 

که اقتباسی از منشور ملل با حذف و اصاح جنبه های امپریالیستی آن 
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که می تواند از امنیت  اســــت، نمونه ای از یک چارچوب حقوقی است 

آزادی و حقوق ملل مسلمان حمایت کند.

 ما مردم ملل مسلمان و هم پیمانانمان، با تصمیم  به حفظ نسل های 

آینــــده از بای جنــــگ )که بارها، به ویژه در قرون بیســــتم و بیســــت و 

یکــــم، افراد بشــــر به ویژه مســــلمانان و هم پیمانان اســــتراتژیک آن ها 

کرده اســــت(، و بــــا اعام مجدد ایمان  را دچــــار مصائب غیر قابل بیان 

 خود به حقوق اساســــی بشــــر و حیثیت و ارزش شــــخصیت انسانی و

تســــاوی حقوق انسانی بین مرد و زن و همچنین بین ملت ها  و ایجاد 

موجبــــات الزم برای حفــــظ عدالت ســــایر منابع حقــــوق بین المللی 

اســــامی و به پیشــــرفت اجتماعی و زندگی بهتر و تأمیــــن آزادی برای 

که با رفق و مدارا، زیستن در صلح با یکدیگر  بشریت، مصمم شده ایم 

با روحیۀ حسن همجواری، متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری 

که عدم استفاده  صلح و امنیت بین المللی، قبول اصول و روش هایی 

از نیرو های مســــلح را )جز در راه دفاع از بشــــریت در مقابل امپریالیسم 

کند، و توســــل به مجاری بین المللی برای پیشرفت  جهانی( تضمین 

کنیم.  اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مسلمان تشریک مساعی 

بدین ترتیب، پیشــــنهاد می کنیم یک ســــازمان بین المللی موسوم به 

سازمان ملل مسلمان تأسیس شود.

فصلاول.اصولواهدافعمومی

1. مقاصد ملل مسلمان به قرار زیر است:

الــــف( حفظ صلــــح و امنیــــت بین المللــــی، و بدین منظــــور، اقدامات 

دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و رفع تهدیدها علیه صلح و متوقف 
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کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن  ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر 

موجبات تعدیل و حل وفصــــل اختافات بین المللی یا وضعیت هایی 

که ممکن اســــت منجر به نقص صلح شود، با شیوه های مسالمت آمیز 

و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل

ب( توســــعۀ روابط دوســــتانه بین ملل مســــلمان و متحدان آن ها، بر 

مبنای احترام به اصل تساوی حقوق افراد بشر و انجام سایر اقدامات 

مقتضی برای تحکیم صلح جهانی

ج( همکاری در حّل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و 

اجتماعی-فرهنگی یا ضّد استعماری است، در پیشبرد تشویق احترام 

به حقوق بشــــر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث 

نظری )نژاد، جنس، زبان، و...(

که ملل مســــلمان  گرفتن مرکزی برای هماهنگی اقداماتی  د( در نظــــر 

برای دستیابی به این هدف های مشترک معمول می دارند.

 2. سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در مادۀ 1 طبق اصول 

زیر عمل خواهند کرد:

کمیت همۀ اعضای آن قرار  2-1. ســــازمان بر مبنای اصل تســــاوی حا

دارد.

کلیۀ اعضا، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت،   .2-2

گرفته اند با ُحسن نیت  که به موجب این منشــــور بر عهده  تعهداتی را 

انجام خواهند داد.

کلیۀ اعضا اختافات بین المللی خود را به شیوۀ مسالمت آمیز و   .3-2

به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیندازد حل 

خواهند کرد.
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کلیۀ اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا اســــتفاده   .4-2

از آن علیه تمامیت ارضی یا اســــتقال سیاســــی هر کشور یا از هر روشی 

که با مقاصــــد ملل متحد مباینت داشــــته باشــــد خودداری  دیگــــری 

خواهند کرد.

که ســــازمان طبق این منشــــور به عمل  کلیۀ اعضا در هر اقدامی   .5-2

آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر رژیمی 

که به امپریالیسم جهانی کمک می کند خودداری خواهند کرد.

که  کشــــورهایی  کرد تا  2-6. ســــازمان مراقب خودآزما مراقبت خواهد 

که به حفظ صلح و امنیت بین المللی  عضو ملل مسلمان نیستند تا آنجا

پایبندند مورد حمایت اعضا قرار داشته باشند.

2-7. هیچ یــــک از مقــــررات مندرج در این منشــــور به ملل مســــلمان 

کشــــور  که ذاتًا جزء صاحیت های داخلی هر  اجازه نمی دهد  در اموری 

کند و اعضا را نیز ملــــزم نمی کند که چنین موضوعاتی را  اســــت دخالت 

تابع مقررات این منشور قرار دهند. البته، این اصل به اعمال اقدامات 

قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

فصلدوم.عضویت

کثریت مطلق  که ا کشــــورهایی هســــتند   3. اعضای اصلی ملل متحد 

که  جمعیت آن ها مســــلمان باشد یا دارای اقلیتی از مسلمانان باشند 

جمعیت آن ها از میانگین جمعیت کشورهای اسامی کمتر نباشد.

که تعهدات مندرج در این منشور را  4-1. سایر کشورهای شیفتۀ صلح 

بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان به اجرای این تعهدات قادر و مایل 

باشند می توانند به عنوان عضو ناظر به عضویت ملل مسلمان درآیند.
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4-2. قبول کشوری که واجد شرایط مذکور در بند 4-1باشد به عضویت 

ملل مسلمان به تصمیم مجمع عمومی منوط است.

که از طرف شــــورای امنیــــت علیه آن اقدام  5. هر عضو ملل مســــلمان 

احتیاطی یا قهری به عمل آمده اســــت ممکن اســــت به وسیلۀ مجمع 

عمومی و بنا بر توصیۀ شورای امنیت از حقوق و مزایای عضویت معلق 

 
ً
شود. حقوق و مزایای مزبور می تواند به وسیلۀ شورای امنیت مجددا

برقرار شود.

ج در این منشور  که بر تخطی از اصول مندر 6. هر عضو ملل مســــلمان 

اصرار ورزد ممکن اســــت به وســــیلۀ مجمع عمومی از ســــازمان اخراج 

شود.

فصلسوم.ارگانهایمللمتحد

7-1. ارکان اصلی ملل مســــلمان عبارت است از: یک مجمع عمومی، 

یک شــــورای امنیت، یک شــــورای اقتصادی و اجتماعی، یک شورای 

پایش صلح، یک دیوان بین المللی دادگستری، و یک دبیرخانه.

که ضروری تشخیص داده شوند ممکن است طبق  7-2. ارکان فرعی 

منشور تأسیس شوند.

8. ســــازمان ملل مسلمان برای تصدی هر شــــغل به هر عنوان تحت 

شــــرایط مســــاوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچ گونه محدودیتی در 

کرد. استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد 
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فصلچهارم.مجمععمومی

 ترکیب

کلیۀ اعضای ملل مسلمان خواهد بود.  9-1. مجمع عمومی ُمرکب از 

9-2. هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.

وظایفواختیارات

کــــه در حدود این  10. مجمــــع عمومی می تواند هر مســــئله یا امری را 

منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از رکن های مقرر در این 

منشــــور باشــــد مورد بحث قرار دهد و ممکن است به اعضای سازمان 

ملــــل متحد یا به شــــورای امنیت یا هــــر دو دربارۀ این مســــائل و امور 

توصیه هایی کند.

کلی همکاری برای حفظ صلح  11-1. مجمع عمومی می تواند اصــــول 

کم بر خلع ســــاح و به ویژه  و امنیت بین المللــــی-از جمله، اصول حا

خلع ساح هسته ای جهان و تنظیم تسلیحات-را مورد رسیدگی قرار 

دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا یا به شورای امنیت یا 

هر دو توصیه هایی کند.

11-2. مجمــــع عمومــــی می تواند هر مســــئلۀ مربوط بــــه حفظ صلح و 

که توســــط هریــــک از اعضا یا شــــورای امنیت یا  امنیــــت بین المللی را 

که عضو ملل مسلمان نیست به این  کشوری  طبق بند 35-2 توسط 

مجمع ارجاع داده شود مورد بحث قرار دهد و در مورد چنین مسائلی 

کند. هر  کشــــور)های( مربوط یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه  به 

که اقدام در مورد آن ضروری باشــــد، قبل یا بعد از  مســــئله از این قبیل 

بحث، توسط مجمع عمومی به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.
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11-3. مجمع عمومی می تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت هایی 

که محتمل اســــت صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب 

کند.

11-4. اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده است حّد کلی 

کرد. شمول مادۀ 10 را محدود نخواهد 

12-1. تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختاف یا وضعیت در حال 

که در این منشور ِبدان محّول شده است، مجمع  انجام وظایفی است 

عمومی می تواند در مورد آن اختاف یا وضعیت به آن شورا توصیه کند، 

و توصیۀ مجمع باید توسط شورای امنیت بررسی شود.

کل ملل متحد در هــــر دورۀ اجاس مجمــــع عمومی را از  12-2. دبیــــر 

که در شــــورای امنیت  امــــور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی 

مطرح است مطلع خواهد ســــاخت، و به همین نحو، بافاصله پس از 

ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوط، مراتب را به مجمع 

که مجمع عمومی در حال اجاس نباشد به اعضا  عمومی و در صورتی 

اطاع خواهد داد.

13-1. مجمع عمومی نســــبت به امور زیر موجبــــات انجام مطالعات و 

صدور توصیه هایی را فراهم می کند:

 الف( ترویج همکاری بین المللی در امور سیاســــی و تشــــویق توســــعۀ 

تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن

 ب( ترویج همکاری بین المللــــی در زمینه های اقتصادی،  اجتماعی، 

فرهنگی، آموزشی، و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های 

اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان، و مذهب
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13-2. سایر مسئولیت ها و وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد 

امور مذکور در ردیف ب بند 13-1 در فصول نهم و دهم بیان شده است.

14. مجمــــع عمومــــی با رعایــــت مقررات مــــادۀ 12 می تواند بــــرای حّل 

که به نظر می رسد احتمااًل به رفاه عمومی  مســــالمت آمیز هر وضعیتی 

یا به روابط دوستانۀ بین المللی لطمه می زند، از جمله وضعیت هایی 

که ناشــــی از نقض مقاصد و اصول ملل مسلمان به شرح مذکور در این 

منشور است، منشأ آن هرچه باشد، اقداماتی را توصیه کند.

گزارش ویژۀ شورای امنیت  گزارش های ساالنه و  15-1. مجمع عمومی 

گزارش های مذکور شامل مشروح اقدامات  را دریافت و بررسی می کند. 

که شــــورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت  و تصمیماتی خواهد بود 

گر الزم باشــــد، مجمع  کرده اســــت. ا بین المللی به عمل آورده یا اتخاذ 

کرد، و این  عمومــــی دراین باره توصیه هایی به شــــورای امنیت خواهد 

توصیه ها برای شورای امنیت الزم االجراست.

گزارش های ســــایر ارکان ملل متحد را دریافت و  15-2. مجمع عمومی 

بررسی می کند.

16. مجمــــع عمومــــی وظایفی را که طبق فصول 12 و 13 منشــــور به آن 

محول شده-از جمله، تصویب قراردادهایی برای رفع تبعیض در میان 

ملل مسلمان و مبارزه با استعمار و تجاوز-انجام خواهد داد.

کرد. 17-1. مجمع عمومی بودجۀ سازمان را بررسی و تصویب خواهد 
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17-2. مخارج ســــازمان، حســــب ســــهمیه بندی مقرر از طرف مجمع 

عمومی، به عهدۀ اعضا خواهد بود.

که به  17-3. مجمــــع عمومــــی هرگونه ترتیبــــات مالی و بودجــــه ای را 

مؤسسه های تخصصی مذکور در مادۀ 57 مربوط شود مورد بررسی قرار 

خواهد داد و بودجۀ اداری مؤسسات مذکور را به منظور صدور توصیه 

کرد. به آن ها بررسی خواهد 

 رأی

کل با  18-1. هر عضو مجمع عمومــــی دارای یک رأی خواهد بود. آرای 

لحاظ ضریب جمعیت مسلمانان هر کشور محاسبه خواهد شد.

کثریت دو  18-2. تصمیمات مجمع عمومی در مورد مســــائل مهم با ا

ســــوم اعضای حاضر رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل 

مهم محســــوب می شــــود: توصیه های مربوط به حفظ صلح و امنیت 

بین المللی، انتخاب اعضای شــــورای امنیت، انتخاب اعضای شورای 

اقتصادی-اجتماعی، انتخاب اعضای شورای پایش صلح طبق ردیف 

ج از بنــــد 86-1، قبــــول اعضای جدید در ســــازمان ملل متحد، تعلیق 

حقــــوق و مزایا، عضویت، اخراج اعضا، مســــائل راجع به پایش صلح، و 

مسائل مربوط به بودجه.

18-3. تصمیمات راجع به ســــایر امور-از جمله، تعیین انواع مسائل 

کثریت  کثریت دو ســــوم باید در مورد آن رعایت شــــود-با ا که ا دیگری 

اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.

که پرداخت ســــهمیۀ مالی آن به ســــازمان به  19. هر عضو ملل متحد 

گر سهمیۀ عقب افتاده اش معادل یا بیشتر از مبلغ  تأخیر افتاده باشد ا

کّل دو سال قبل باشــــد در مجمع عمومی حّق رأی نخواهد  ســــهمیۀ 
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که قصور در پرداخت  گر مجمع عمومی تشخیص دهد  داشت. البته، ا

که از حیطۀ اختیار عضو مزبور خارج است،  ناشــــی از شــــرایطی اســــت 

کند. که در رأی شرکت  می تواند به چنین عضوی اجازه دهد 

آیینکار

20. مجمع عمومی دوره های اجاس ساالنۀ منظم و در صورت اقتضا 

اجاس های فوق العاده خواهد داشــــت. اجاس هــــای فوق العاده به 

کثریت اعضای ملل  دعوت دبیر کل بنا به درخواست شورای امنیت یا ا

خواهد بود.

21. مجمــــع عمومی آیین نامــــۀ داخلی خود را تنظیم و بــــرای هر دورۀ 

اجاس رئیس خود را انتخاب می کند.

22. مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند ارکان فرعی را که 

ضروری تشخیص دهد تأسیس کند.

فصلپنجم.شورایامنیت

ترکیب

23-1. شــــورای امنیت ُمرکب از 15 عضو سازمان ملل مسلمان است. 

مجمع عمومی اعضای شــــورای امنیت را-به ویژه، با توجه به شرکت 

اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر 

هدف های ســــازمان )از جمله، مبــــارزه با تجاوزهای امپریالیســــتی در 

درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادالنۀ جغرافیایی-انتخاب 

می کند.
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23-2. اعضــــای شــــورای امنیت بــــرای یــــک دورۀ دوســــاله انتخاب 

ج می شــــود بافاصله نمی توانــــد دوباره  که خــــار می شــــوند. عضوی 

انتخاب شود.

23-3. هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.

وظایفواختیارات

24-1. به منظور اقدام ســــریع و مؤثر از طرف ســــازمان ملل مسلمان، 

اعضای آن مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای 

که شورای امنیت در اجرای وظایفی  گذار و موافقت می کنند  امنیت وا

کند. که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنان اقدام 

24-2. شورای امنیت در اجرای این وظایف طبق مقاصد و اصول ملل 

که برای انجام وظایف  مســــلمان عمل می کند. اختیارات مخصوصی 

گذار شــــده در فصــــول 6، 7، 8 و 12 بیان  مذکور به شــــورای امنیــــت وا

شده است.

24-3. شورای امنیت گزارش های ساالنه و در صورت اقتضا گزارش های 

مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می کند.

که تصمیمات شــــورای  25. اعضای ملل مســــلمان موافقت می کنند 

کنند. امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا 

26. برای کمک به اســــتقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق 

کار بســــتن تدابیری برای صرف حداقّل منابع انســــانی و اقتصادی  به 

کمیتۀ  کمک  جهان برای تســــلیحات، شــــورای امنیت مکلف است با 

ســــتاد نظامی مذکور در مادۀ 40 طرح هایی بــــرای وضع اصول تنظیم 

تسلیحات تهیه و به اعضای ملل مسلمان تقدیم کند.
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رأی

27- 1. هــــر عضو شــــورای امنیــــت دارای یک رأی اســــت. رأی اعضای 

شورای امنیت ضریب ندارد.

27-2. تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین  کار با 

رأی موافق ُنه عضو اتخاذ می شود.

آیینکار

که بتواند دائمًا  28- 1. شــــورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد 

قــــادر به انجــــام وظایف خود باشــــد؛ بدین منظور، هریــــک از اعضای 

کلیۀ اوقات نماینــــده ای در مقّر ســــازمان خواهد  شــــورای امنیــــت در 

داشت.

28-2. شورای امنیت جلساتی با فواصل زمانی معّین خواهد داشت. 

گر  مایل باشد، می تواند با حضور یکی از اعضای  هریک از اعضای شورا، ا

کرده اســــت در  که ویژۀ این جلســــات تعیین  دولت خود یا نماینده ای 

جلسات شرکت کند.

28-3. شــــورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقّر 

که برای تســــهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشکیل  ســــازمان 

دهد.

که برای انجام  29. شــــورای امنیت می تواند آن دســــته از ارکان فرعی را 

وظایف خود الزم می داند تأسیس کند.

30. شورای امنیت آیین نامۀ داخلی خود را، مشتمل بر ترتیب انتخاب 

اعضای شورا، تنظیم می کند.
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31. هر عضو مســــلمان که عضو شــــورای امنیت نیست می تواند بدون 

که در شــــورای امنیت  کرات مربوط به هر مســــئله ای  حــــّق رأی در مذا

مطرح است شرکت کند.

که عضو شــــورای امنیت نیســــت یا  گــــر یک عضو ملل مســــلمان  32. ا

که در  که در ملل مسلمان عضویت ندارد طرف اختافی باشد  کشوری 

شورای امنیت در حال رسیدگی است، از او دعوت خواهد شد که بدون 

کند. شــــورای  کرات مربوط به اختافات مزبور شــــرکت  حّق رأی در مذا

کشــــوری که عضو ملل مسلمان  امنیت شــــرایطی عادالنه برای حضور 

نیست وضع خواهد کرد.

فصلششم.حلوفصلمسالمتآمیزاختالفات

که ادامۀ آن ممکن اســــت صلح و امنیت  33-1. طرفیــــن هر اختافی 

کره، میانجیگری،  را بــــه خطر اندازد باید قبــــل از هر چیز از طریــــق مذا

داوری، رســــیدگی قضایی، توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای، 

یا سایر روش های مســــالمت آمیز، به انتخاب خود، راه حّل اختاف را 

جست وجو کنند.

33-2. شــــورای امنیــــت در صــــورت اقتضا از طرفیــــن اختاف خواهد 

که اختافــــات خود را با شــــیوه های ذکرشــــده در بند 1-33  خواســــت 

حل وفصل کنند. 

که ممکن  34. شــــورای امنیــــت می تواند به هــــر اختاف یــــا وضعیتی 

کند و تعیین  ک بین المللی منجر شود رسیدگی  اســــت به یک اصطکا
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که آیا احتمال دارد ادامۀ اختاف یا وضعیت مزبور صلح و امنیت  کنــــد 

بین المللی را به خطر اندازد.

35-1. هر عضو ملل مســــلمان می تواند توجه شورای امنیت یا مجمع 

که در مــــادۀ 34 ِبدان اشــــاره  عمومــــی را به هــــر اختاف یا وضعیتــــی 

شده است جلب کند.

که عضو ملل مســــلمان نیســــت می تواند توجه  کشــــوری  35-2. هــــر 

که خود در آن درگیر  شــــورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختافاتــــی 

کند مشــــروط بر اینکه در مورد اختاف مزبور قبًا تعهدات  است جلب 

مربوط به حل وفصل مسالمت آمیز مقرر در این منشور را بپذیرد.

که توجه مجمع  35-3. اقدامات مجمــــع عمومی در خصوص اموری 

به موجب این ماده ِبدان معطوف می شــــود تابــــع مقررات مواد 11 و 12 

است.

که مادۀ 33  36-1. شــــورای امنیت می تواند در هر مرحله از اختافاتی 

ِبدان اشــــاره می کند  یا در هر وضعیتی شــــبیه آن روش ها و ترتیب های 

حل وفصل مناسب را توصیه کند.

36-2. شورای امنیت ملزم اســــت توافقات قبلی طرفین دعوی برای 

حل وفصل اختاف را مورد توجه قرار دهد.

که به موجب این ماده می کند  36-3. شورای امنیت در توصیه هایی 

که اختافات قضایی باید به طور  باید همچنین در نظر داشته باشــــد 

کلی توســــط طرفین دعوی طبق مقررات اساسنامۀ دیوان بین المللی 

دادگستری ملل مسلمان به دیوان مزبور ارجاع شود.
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که در مادۀ 33 ِبدان اشــــاره  گر طرف هــــای اختافی از آن گونه  37-1. ا

شده است نتوانند آن را با وسایل مذکور در مادۀ مزبور حل وفصل کنند، 

باید آن را به شورای امنیت ارجاع دهند. هرگاه شورای امنیت تشخیص 

که یک اختاف ممکن است حفظ صلح و امنیت ملل مسلمان  دهد 

کند یا  را بــــه خطر انــــدازد، باید تصمیم بگیرد که طبق مــــادۀ 36 عمل 

شرایطی را که برای حل وفصل مناسب تشخیص می دهد توصیه کند.

کنند، شورای امنیت  کلیۀ طرف های هر اختاف درخواســــت  گر  38. ا

می تواند برای حّل مســــالمت آمیز اختاف مزبور به طرف های اختاف 

کند، بدون اینکه به این ترتیب به مقررات مواد 33 تا 37  توصیه هایی 

لطمه ای وارد آید.

به مواردتهدیدعلیهصلحنقضصلحواعمالتجاوز فصلهفتم.اقدامدر

حقوقمللمسلمان

39. شورای امنیت وجوِد هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل 

تجاوز به حقوق ملل مسلمان را احراز و دراین باره توصیه هایی خواهد 

که بــــرای حفظ یا اعادۀ صلــــح و امنیت  گرفت  کــــرد یا تصمیــــم خواهد 

بین المللی طبق مواد 40 و 41 و چوب چه اقداماتی باید انجام شود.

40. برای جلوگیری از وخامت وضعیت، شــــورای امنیت می تواند قبل 

که باید  کنــــد یا دربــــارۀ اقداماتی  از آنکــــه طبق مــــادۀ 39 توصیه هایی 

معمول شــــود تصمیم بگیرد از طرف های ذی نفــــع بخواهد اقدامات 

موقت را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد انجام 

دهند. اقدامات موقت مذکور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرف های 
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کرد. شــــورای امنیــــت درجۀ اقدامات  ذی نفــــع لطمه ای وارد نخواهد 

گرفت. که باید و شاید در نظر خواهد  موقتی را چنان 

که برای اجرای تصمیمات  41. شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد 

آن شورا چه اقداماتی که متضمن به کار گیری نیروی مسلح نباشد الزم 

که این قبیل اقدامات را  است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد 

انجام دهند. این اقدامات ممکن است شامل توقف تمام یا قسمتی از 

روابط اقتصادی یا ارتباطات زمینی )شــــبکۀ راه آهن(، دریایی، هوایی، 

ُپســــتی، تلگرافی، رادیویی، و ارتباط از راه سایر وسایل ارتباطی یا قطع 

روابط سیاسی باشد.

که اقدامات پیش بینی شده در  گر شورای امنیت تشخیص دهد  42. ا

مادۀ 40 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست، می تواند 

که برای حفظ  به وسیلۀ نیروهای هوایی یا دریایی یا زمینی به اقدامی 

یا اعادۀ صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند.

کلیۀ اعضای ملل مســــلمان، به منظور شرکت در حفظ صلح و   .1-43

که نیروهای مسلح ملی حّق  امنیت ملل مســــلمان، متعهد می شوند 

عبــــور الزم برای حفظ صلــــح و امنیت بین المللی را بنا به درخواســــت 

شــــورای امنیت و طبق موافقت نامه یــــا موافقت های خاص در اختیار 

شورا قرار دهند.

43-2. موافقت نامــــه یا موافقت نامه های مذکــــور تعداد و نوع نیروها، 

درجۀ آمادگی و قرارگاه عمومی آن ها، و ماهیت تسلیحات و کمک هایی 

که باید ارائه شود معین می کند. را 
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کرات مربوط به موافقت نامه یا موافقت نامه های مزبور به  43-3. مذا

ابتکار شورای امنیت در سریع ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت. 

این موافقت نامه ها بین اعضای شورای امنیت یا بین شورای امنیت و 

کننده باید آن را  گروه هایی از اعضا منعقد خواهد شد، و کشورهای امضا

طبق قوانین اساسی خود تصویب کنند.

44. هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از نیرو بگیرد، قبل از آنکه 

که در شورا نماینده ندارد برای انجام تعهدات پذیرفته شده  از عضوی 

کند، باید عضو  به موجب مادۀ 43 درخواست تدارک نیروهای مسلح  

مزبور را در صورت تمایل خوِد آن عضو به جلســــات تصمیم گیری برای 

استفاده از نیروهای مسلح آن عضو دعوت کند.

45. برای اینکه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی 

باشــــد، اعضا باید  بخش هایی از نیروهای هوایی خود را به شــــکلی  که 

برای عملیات دسته جمعی بین المللی فوری قابل استفاده باشد آماده 

نگه دارند. مقدار و درجۀ آمادگی این قســــمت ها و طرح های عملیات 

دسته جمعی آنان، در حدود مقرر در موافقت نامه یا موافقت نامه های 

کمک  مخصوِص اشاره شــــده در مادۀ 43، توسط شــــورای امنیت و با 

کمیتۀ ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

کمک  46. طرح های به کار گیری نیروهای مســــلح را شورای امنیت با 

کمیتۀ ستاد نظامی تنظیم می کند.
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کلیۀ  کمــــک بــــه شــــورای امنیــــت دربــــارۀ  47-1. بــــرای راهنمایــــی و 

نیازمندی های نظامی این شورا در حفظ صلح و امنیت ملل مسلمان، 

و همچنین برای به کار گیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار 

کمیتۀ  شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع ساح احتمالی، 

ستاد نظامی تأسیس می شود.

کمیتۀ ســــتاد نظامی از رؤسای ستاد اعضای شورای امنیت یا   .2-47

کمیتۀ  نمایندگان آن ها ُمرکب خواهد بود. هرگاه ُحسن اجرای وظایف 

کمیته  که در  ســــتاد نظامی همکاری عضوی از اعضای ملل متحــــد را 

کمیتۀ ســــتاد نظامی  کند، آن عضو از طرف  نمایندۀ دائم ندارد ایجاب 

کارها دعوت خواهد شد. برای شرکت در 

کمیتۀ ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت   .3-47

که در اختیار شورا قرار داده  سوق الجیشی هرکدام از نیروهای مسلحی 

شده خواهد بود.

کمیتۀ ســــتاد نظامی می تواند با اجازۀ شورای امنیت و پس از   .4-47

مشورت با سازمان های منطقه ای مناسب کمیته های فرعی منطقه ای 

تأسیس کند.

48-1. برای اجرای تصمیمات شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت 

ملل مســــلمان، همه یا بعضی از اعضای ملل مســــلمان به تشخیص 

شورای امنیت اقدام الزم را انجام خواهند داد.

48-2. اعضای ملل مســــلمان مســــتقیمًا از طریق اقدامــــات خود در 

که عضو آن هستند تصمیمات مذکور  سازمان هاِی بین المللی مربوط 

کرد. را اجرا خواهند 



103
حۀ

صف
 /

70
رۀ

ما
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کمک متقابل بــــه یکدیگر برای  49. اعضــــای ملل مســــلمان در دادن 

گرفته شده از طرف شورای امنیت تشریک مساعی  اجرای تصمیمات 

خواهند کرد.

کشــــوری  50. هرگاه شــــورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه 

که خود را با مشکات اقتصادِی ناشی از  کشــــور دیگر  معمول دارد، هر 

اجــــرای آن اقدامات مواجه بیابد، اعم از اینکه عضو ملل متحد باشــــد 

یــــا نه، حق خواهد داشــــت برای حّل آن مشــــکات با شــــورای امنیت 

مشورت کند.

51. در صورت وقوع حملۀ مســــلحانه علیه یک عضو ملل مسلمان، تا 

زمانی که شورای امنیت اقدام الزم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 

بــــه عمــــل آورد، هیچ یک از مقررات این منشــــور به حــــّق ذاتی )فردی 

کرد. اعضا باید  یا دســــته جمعِی( دفــــاع از خود لطمه ای وارد نخواهــــد 

که در اعمــــال حّق دفاع صورت می دهند  فورًا به شــــورای  اقداماتــــی را 

که  گزارش دهند. ایــــن اقدامات به هیچ وجه در مســــئولیتی  امنیــــت 

شــــورای امنیت طبق این منشــــور دارد-که برای حفظ و اعادۀ صلح و 

که ضروری تشخیص دهد اقدام الزم به  امنیت ملل مسلمان هر موقع 

عمل خواهد آورد-تأثیری نخواهد داشت.

فصلهشتم.قراردادهایمنطقهای

52- 1. هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا مؤسسات 

منطقه ای برای انجام امور متناسب با اقدامات منطقه ای برای حفظ 

صلح و امنیت ملل مسلمان نیست مشروط بر اینکه این گونه قراردادها 
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یا مؤسســــات و فعالیت های آن هــــا با مقاصد و اصول ملل مســــلمان 

سازگار باشد.

52-2. اعضای ملل مسلمان که چنین قراردادهایی را منعقد یا چنین 

مؤسســــاتی را تأســــیس می کنند قبل از مراجعه به شــــورای امنیت هر 

کوششی را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختافات محلی از طریق این 

کار خواهند برد. قراردادها یا مؤسسات منطقه ای به 

52-3. شــــورای امنیــــت حل وفصل مســــالمت آمیز اختافات محلی 

را از طریــــق چنین قراردادها یا مؤسســــات منطقه ای، چــــه به ابتکار 

کشــــورهای ذی نفع و چه با ارجاع از طرف شــــورای امنیت، تشــــویق 

می کند.

52-4. ایــــن مــــاده به هیــــچ وجه به اجــــرای مــــواد 34 و 35 لطمه ای 

نخواهد زد.

53-1. شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا مؤسسات 

منطقــــه ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود اســــتفاده خواهد 

کرد، ولی هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه ای یا 

توسط مؤسسات منطقه ای بدون اجازۀ شورای امنیت صورت نخواهد 

کــــه در اجرای مــــادۀ 107 یا به موجــــب قراردادهای  گرفــــت. اقداماتی 

منطقه ای علیه هر کشور امپریالیستی که به حقوق بشر تجاوز می کند-

که در بندهای مادۀ 52 تعریف شده است-یا علیه تجدید  به شــــرحی 

که  سیاست تجاوزکارانه از طرف چنین کشوری انجام می شود تا زمانی 

کشورهای ذی نفع مسئولیت  سازمان ملل مسلمان بنا بر درخواست 

جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین کشوری را به عهده گیرد از این قاعده 

مستثناست. 
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که در بند 53-1 استفاده شده است  53-2. عبارِت »کشــــور دشــــمن« 

شامل هر کشوری می شود که به کشورهای اسامی حمله کرده و تمام 

کرده باشد. یا قسمتی از آن کشور را اشغال نظامی 

که به موجب قراردادهای منطقه ای یا به وســــیلۀ  54. فعالیت هایــــی 

مؤسســــات منطقه ای برای حفظ صلــــح و امنیــــت بین المللی انجام 

کامل به اطاع  می گیرد یا مورد نظر اســــت باید در همۀ مواقــــع به طور 

شورای امنیت برسد.

فصلنهم.همکاریاقتصادیواجتماعیمللمسلمان

55. با ماحظۀ ضرورت ایجاد شــــرایط ثبــــات و رفاه برای تأمین روابط 

مسالمت آمیز و دوستانۀ ملل مسلمان بر اساس احترام به اصل تساوی 

حقــــوق و خودمختاری ملل، ســــازمان ملل متحد امور زیر را تشــــویق 

خواهد کرد:

کار برای حصول شرایط  الف( باال بردن ســــطح زندگی و فراهم ساختن 

ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی

ب( حّل مسائل بین المللی اقتصادی-اجتماعی-بهداشتی و مسائل 

مربوط به آن ها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی

ج( احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشــــر و آزادی های سیاسی اساسی 

برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس و زبان.

که برای نیل به مقاصد مذکور در مادۀ  کلیۀ اعضا متعهد می شوند   .56

57 در همکاری با سازمان ملل مسلمان اقدامات فردی یا دسته جمعی 

معمول دارند.
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که به موجــــب موافقت نامه بین  57. مؤسســــات تخصصی مختلــــف 

کشورها تأسیس شوند طبق اساسنامه های خود در زمینه های مختلف 

)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، و سایر رشته های 

مرتبط( دارای مسئولیت های وسیع در میان ملل مسلمان هستند و 

طبق مقررات مادۀ 63 به سازمان ملل مسلمان وابسته خواهند شد.

58. سازمان برای هماهنگ کردن مردم و فعالیت مؤسسات تخصصی 

توصیه هایی خواهد کرد.

کشورهای ذی نفع  کره را بین  59. سازمان در صورت نیاز موجبات مذا

را برای ایجاد هرگونه مؤسســــات تخصصی جدید برای نیل به مقاصد 

مذکور در مادۀ 55 فراهم می کند.

که در این فصل مقرر شده است  60. مسئولیت اجرای وظایف سازمان 

بر عهدۀ مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهدۀ شــــورای 

اقتصادی و اجتماعی است. این شورا بدین منظور از اختیارات مذکور 

در فصل دهم برخوردار است.

فصلدهم.شورایاقتصادیواجتماعی

61- 1. شــــورای اقتصادی و اجتماعی ُمرکب از 21 عضو ملل مســــلمان 

خواهد بود که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

61-2. با رعایت مقررات مادۀ 3، همه ســــاله 14 عضو شورای اقتصادی 

که خارج  و اجتماعی برای مدت ســــه سال انتخاب می شوند. عضوی 

می شود بافاصله قابل انتخاب مجدد است.
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وظایفواختیارات

گزارش هایی  61-1. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند مطالعات و 

دربارۀ مســــائل اقتصادی،  اجتماعی، فرهنگی، آموزشــــی، بهداشتی، 

کند یا موجبات انجام  و... مربوط به ملل مسلمان انجام دهد یا تهیه 

کند و در مورد این گونه امــــور به مجمع عمومی و اعضای ملل  یــــا تهیه 

مسلمان و مؤسسات تخصصی مربوط توصیه هایی ارائه کند.

62-1. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند به منظور تشویق احترام 

واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی به همه توصیه کند.

که در  62-2. شــــورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در مــــورد اموری 

صاحیــــت آن قــــرار دارد پیش نویس مقاوله نامه بــــرای تقدیم مجمع 

عمومی تهیه کند.

که  62-3. شــــورای اقتصــــادی و اجتماعــــی می تواند دربارۀ مســــائلی 

در صاحیــــت آن قــــرار دارد طبــــق قواعــــد مقــــرر از طرف ملــــل متحد 

کنفرانس های بین المللی ترتیب دهد.

63-1. شــــورای اقتصــــادی و اجرایــــی می تواند با هریک از مؤسســــات 

که  کند و شــــرایطی را  تخصصی مذکور در مادۀ 57 قراردادهایی منعقد 

آن مؤسســــه به موجب آن به ملل مسلمان وابسته خواهد شد معّین 

کند. این گونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

63-2. شــــورای اقتصــــادی و اجتماعــــی می توانــــد فعالیت های مؤثر 

تخصصی را از طریق مشاوره و توصیه به مؤسسات تخصصی یا توصیۀ 

مجمع عمومی به اعضای ملل مسلمان هماهنگ سازد.
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64-1. شــــورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای به دســــت آوردن 

گزارش های منظم مؤسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. 

شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای دریافت گزارش هایی دربارۀ 

که توســــط  اقدامات مربوط به اجرای توصیه های خود یا توصیه هایی 

مجمع عمومی راجع به اموری در صاحیت شــــورا به عمل آمده است 

ترتیباتی بدهد.

64-2. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند ماحظات خود را دربارۀ 

این گزارش ها به مجمع عمومی بفرستد.

65. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند اطاعاتی در اختیار شورای 

کند. امنیت قرار دهد یا به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک 

66-1. شــــورای اقتصــــادی و اجتماعی در اجــــرای توصیه های مجمع 

عمومی وظایفی را که در حیطۀ صاحیت آن شوراست انجام می دهد.

66-2. شــــورای اقتصــــادی و اجتماعــــی می تواند بــــا تصویب مجمع 

که اعضای ملل متحد و مؤسســــات تخصصی از آن  عمومی خدماتی را 

شورا بخواهند انجام دهد.

کــــه در  66-3. شــــورای اقتصــــادی و اجتماعــــی وظایــــف دیگــــری را 

گذاشته است یا ممکن است  قســــمت های دیگر منشــــور به عهده اش 

توسط مجمع عمومی ِبدان محّول شود انجام می دهد.

رأی

67-1. هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی یک رأی خواهد داشت.

کثریت آرای اعضای  67-2. تصویب شــــورای اقتصادی و اجتماعی با ا

حاضر و رأی دهنده گرفته می شود.
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آیینکار

68. شورای اقتصادی و اجتماعی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و 

ترویج حقوق بشر و مبانی مترقی اسام و هر امر دیگری که برای احیای 

وظایفش ضروری باشد کمیسیون هایی تأسیس می کند.

69. شــــورای اقتصادی از هریک از اعضای ملل مســــلمان برای شرکت 

کــــه آن عضو به نحو خاّصی در آن  کــــرات مربوط به هر موضوعی  در مذا

کرد، بــــدون آنکه عضو مزبــــور حّق رأی  ذی نفع اســــت دعــــوت خواهد 

داشته باشد.

که  70. شــــورای اقتصــــادی و اجتماعــــی می توانــــد ترتیباتــــی بدهــــد 

کرات شورا  نمایندگان مؤسســــه های تخصصی بدون حّق رأی در مذا

کنند.  کــــه توســــط آن تأســــیس می گردد شــــرکت  کمیســــیون هایی  و 

کرات مؤسسات تخصصی  نمایندگان خوِد شورا هم می توانند در مذا

حاضر باشند.

71. شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند برای مشاوره با سازمان های 

که در حیطۀ صاحیت شــــورا اشــــتغال دارند هرگونه تدابیر  غیر دولتی 

کند. این ترتیبات ممکن اســــت دربارۀ سازمان های  مناســــب را اتخاذ 

کند پس از مشــــورت با عضــــو ذی نفع ملل  کــــه اقتضا  ملــــی در جایی 

مسلمان اعمال شود.

72-1. شــــورای اقتصــــاد و اجتمــــاع آیین نامه داخلی خــــود را تنظیم 

می نمایند و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین می کند.
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72-2. شــــورای اقتصادی و اجتماعی در مواقــــع الزم طبق آیین نامۀ 

داخلی خود تشکیل جلســــه می دهد. آیین نامۀ مزبور شامل مقررات 

کثریت اعضای شورا خواهد  مربوط به تشکیل جلسات به درخواست ا

بود.

فصلیازدهم.اعالمیهراجعبهسرزمینهایاسالمیاشغالشده

73. اعضای ملل مسلمان حقوق اساسی مسلمانان در سرزمین های 

اشغال شده نظیر فلسطین را به رســــمیت می شناسند و پیشبرد رفاه 

کنان این ســــرزمین ها به منتها درجه را در حدود اصول مربوط به  ســــا

صلح و امنیت ملل مسلمان به شرح مقرر در این منشور به عنوان یک 

مأموریت مقدس قبول می کنند و برای منظور متعهد می شوند که:

الف( به نهضت های آزادی بخش اســــامی در سراسر ظرف جغرافیایی 

تمدن اسامی یاری رسانند،

که مصوب شورای امنیت  ب( برای دفع تجاوز و اشغالگری از اقداماتی 

است پیروی کنند،

ج( در تحکیم صلح و امنیت ملل مسلمان بکوشند،

د( اقدامات ســــازندۀ توســــعه ای را برای دســــتیابی عملــــی به مقاصد 

کنند اجتماعی و اقتصادی و عملی مذکور در این ماده ترویج 

هـ ( پژوهش های علمی را تشویق کنند، 

و( در مواقــــع و موارد مقتضــــی با یکدیگر و با ســــازمان های بین المللی 

تخصصی همکاری کنند.

که خّط مشی  74. اعضای ســــازمان ملل مســــلمان موافقت می کنند 

آن ها، چه در ســــرزمین های مشمول مقررات این فصل و چه در قلمرو 
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ک اصلی خوِد آن ها، در امــــور اجتماعی و اقتصــــادی و تجارتی، با  خــــا

رعایت ماحظات الزم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس 

اصل کلی حسن همجواری باشد.

فصلدوازدهم.هیئتپایشصلح

75. ســــازمان ملل مســــلمان تحت نظــــر خود یک نظــــام بین المللی 

که به اشغال دشمن  پایش صلح را برای دفاع از حقوق ســــرزمین هایی 

امپریالیستی آمده برقرار می کند. این سرزمین ها از این پس »سرزمین 

اشغال شده« خوانده خواهند شد.

76. هدف های اساســــی پایش صلح، طبق مقاصد ملل مســــلمان به 

شرح مندرج در مادۀ 1 منشور، عبارت است از:

 الف( پیشبرد تحکیم صلح و امنیت بین المللی

کمک به پیشــــرفت سیاســــی، اقتصادی، اجتماعی، و آموزشــــی   ب( 

کنان سرزمین های اشغال شده و پیشــــبرد آنان به سوی حکومت  ســــا

خودمختار یا استقال بر حسب اقتضا با توجه به اوضاع و احوال خاّص 

که آزادانه ابراز شده باشد. هر سرزمین و مردم آن و تمایات مردم مزبور 

ج( تشــــویق احترام به حقوق بشــــر و آزادی های اساســــی برای همه-

بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، و زبان-و تشویق شناسایی این معنا 

که ملل جهان به یکدیگر نیازمندند.

 د( تأمین رفتار یکســــان در امور اجتماعی، اقتصــــادی، و تجاری برای 

تمام اعضای ملل مســــلمان و اتباع آن ها و همچنین رفتار یکســــان در 

اجرای عدالت برای اتباع مزبور، با رعایت مقررات مادۀ 80 و بدون آنکه 

به حصول اهداف فوق خللی وارد شود.
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77. پایش 

که در این ردیف ها قرار  77-1. پایش شامل ســــرزمین هایی می شــــود 

کنون تحت اشــــغال هســــتند )ماننِد  که ا دارند: )الف( ســــرزمین هایی 

کــــه ممکن اســــت در نتیجۀ جنگ  فلســــطین(، )ب( ســــرزمین هایی 

کــــه در پی  کشــــورهای اســــامی جدا شــــوند، )پ( ســــرزمین هایی  از 

جنگ افروزی کشورهای امپریالیستی در معرض اشغال قرار  گرفته اند.

که چه  77-2. بــــه موجــــب یــــک موافقت نامه، تعییــــن خواهد شــــد 

سرزمین هایی از ردیف سابق الذکر با چه شرایطی تحت موقعیت پایش 

در خواهند آمد.

که به عضویت ملل مسلمان  78. پایش صلح شــــامل ســــرزمین هایی 

درآمده اند نخواهد شــــد، و روابط بین آن ها بر اســــاس احترام به اصل 

کمیت است. تساوی حا

کشور عضو است، و اعضای آن  79. هیئت پایش صلح مشتمل بر پنج 

به وسیلۀ شورای امنیت برای پنج سال انتخاب می شوند.

80-1. به اســــتثنای آنچه در هریــــک از موافقت نامه های خاّص پایش 

صلح طبق مادۀ 77 منعقد می شــــود و ســــرزمینی را تحت پایش صلح 

گیرد، و تا زمان انعقاد چنین  درمی آورد ممکن است مورد موافقت قرار 

که  قراردادهایی، هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود 

که در مقررات اسناد موجود  کشــــور یا مردمی  به نحوی در حقوق هیچ 

که اعضای ملل مســــلمان ممکن اســــت طرف آن باشــــند  بین المللی 

تغییری دهد.
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که موجب تأخیر و  80-2. بند اول این ماده نباید چنان تفســــیر شــــود 

تعویق اقدام به کمک به مردمی شود که برای دفاع از حقوق اولیۀ خود 

مبارزه می کنند.

که طبق آن  81. پایش صلح در هر مورد شــــامل شــــرایطی خواهــــد بود 

ســــرزمین تحت اشغال بتواند هرچه سریع تر به آزادی و حقوق اساسی 

خود دسترسی پیدا کند.

82. پایش صلح ممکن اســــت یک یا چند منطقۀ سوق الجیشی را در 

اولویت قرار دهد.

کلیــــۀ وظایف ملل مســــلمان، به ویژه در مناطق سوق الجیشــــی   .83

نظیر فلسطین و یمن، از جمله تصویب اقدامات آزادی بخش، توسط 

شورای امنیت انجام می شود.

83-2. هــــدف اساســــی مذکــــور در مــــادۀ 76 دربارۀ مــــردم هر منطقۀ 

سوق الجیشی باید رعایت شود.

83-3. شورای امنیت، بدون اینکه به مقتضیات امنیت لطمه ای وارد 

که ســــازمان ملل مسلمان در چارچوب پایش  آید، در اجرای وظایفی 

صلح در مورد امور سیاســــی، اقتصادی، اجتماعی، و آموزشی مناطق 

سوق الجیشــــی بر عهده دارد از کمک های هیئت پایش صلح استفاده 

خواهد کرد.

که یارِی ســــرزمین  کند  84. هیئت پایش صلح موظف اســــت مراقبت 

تحِت اشغال بی وقفه استمرار داشته باشد.
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کلیۀ مناطقی  85-1. وظایف ملل مســــلمان در مورد پایش صلــــح در 

کمک  که سوق الجیشی قلمداد نشــــده اند-از جمله، تصویب شرایط 

به اســــتعمارزدایی و تغییر و اصاح آن-توســــط مجمع عمومی انجام 

می شود.

که تحت نظر شورای امنیت عمل می کند،  85-2. هیئت پایش صلح، 

کرد. در اجرای این وظایف به شورای امنیت کمک خواهد 

آزادی فصلسیزدهم.شورایحمایتاز

ترکیب 

86-1. شورای حمایت از آزادی ُمرکب از اعضای ملل مسلمان به شرح 

زیر خواهد بود:

 الف( رهبران نهضت های آزادی بخش اسامی

که در هیئت پایش صلح عضویت دارند  ب( اعضایی 

که به تعــــداد الزم از طرف مجمــــع عمومی برای   ج( اعضــــای دیگــــری 

که تعداد اعضای شورای  یک دورۀ سه ســــاله انتخاب می شوند )چنان 

حمایت به طور مســــاوی بین اعضای هیئت پایش صلح و سایر اعضا 

تقسیم شود(

86-2. هریک از اعضای هیئت پایش صلح یک کارشناس حقوقی را به 

سمت نمایندۀ خود در شورای حمایت از آزادی تعیین می کند.

وظایفواختیارات

87. مجمع عمومی و شــــورای حمایت از آزادِی تحت نظر آن در انجام 

وظایف خود می توانند:

گزارش های مقام اداره کننده را بررسی کنند، الف( 
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ب( شــــکایات را قبول و به آن ها با مشــــورت مقام اداره کننده رسیدگی 

کنند،

گزارش تهیه شود، که از سرزمین های تحِت اشغال   ج(  ترتیبی دهند 

د( این اقدامات و اقدامات دیگر را طبق موازین پذیرفته شده در منشور 

ملل مسلمان انجام دهند.

88. شورای حمایت از آزادی گزارشی دربارۀ شرایط سیاسی، اجتماعی، 

کنان هر سرزمین تحِت اشغال تهیه و به مجمع  اقتصادی، و آموزشی سا

عمومی تقدیم خواهد کرد.

رأی

89-1. هر عضو شــــورای حمایت از آزادی دارای یک رأی بدون ضریب 

خواهد بود.

کثریت اعضــــای حاضر و  89-2. تصمیمات شــــورای حمایــــت با رأی ا

رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.

آیینکار

90-1. شورای حمایت از آزادی آیین نامۀ داخلی خود را تنظیم می کند، 

که ترتیب انتخاب رئیس شورا ضمن آن تعیین می شود.

90-2. شورای حمایت از آزادی بر حسب ضرورت طبق آیین نامۀ داخلی 

خود جلسه تشکیل می دهد. آیین نامۀ مزبور شامل مقررات مربوط به 

کثریت اعضای شورا خواهد بود. تشکیل جلسات به درخواست ا

کمک شورای اقتصادی- 91. شــــورای حمایت از آزادی حسب مورد از 

اجتماعی و مؤسســــات دربارۀ امور مربوط به هریک از آن ها اســــتفاده 

خواهد کرد.
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فصلچهاردهم.دیوانبینالمللیعدالتمللمسلمان

92. دیوان بین المللی دادگســــتری رکن قضایی اصلی ملل مســــلمان 

کــــه بر مبنای  خواهد بــــود. دیوان مزبور طبق اساســــنامۀ پیوســــت، 

اساسنامۀ دیوان دائمی دادگستری ملل مسلمان تنظیم شده و جزء 

جدانشدنی منشور است، انجام وظیفه می کند.

93-1. اعضای ملل مسلمان به خودِی خود قبول کنندگان اساسنامۀ 

دیوان بین المللی دادگستری ملل مسلمان هستند.

93-2. هر کشــــوی عضو ملل مسلمان نیست می تواند با قبول شرایط 

در هر مورد حسب توصیۀ شورای امنیت اساسنامۀ دیوان بین المللی 

دادگستری ملل مسلمان را قبول کند.

94-1. هر عضو ملل متحد مسلمان مکلف است در دعاوی از تصمیم 

دیوان تبعیت کند.

که حســــب رأی دیوان به  94-2. هــــرگاه طرف دعوا از انجام تعهداتی 

عهدۀ او گذاشته شده است تخلف کند، طرف دیگر می تواند به شورای 

کــــه ضروری  کند. این شــــورا ممکن اســــت در صورتی  امنیــــت رجوع 

کند یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به  تشخیص دهد توصیه هایی 

اقدامی بگیرد.

95. هیچ یک از مقررات منشور مانع اعضای ملل مسلمان نخواهد شد 

که حّل اختافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی 

گذارند. که در آینده منعقد خواهد شد به سایر دادگاه ها وا
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96-1. مجمــــع عمومی و شــــورای امنیت می توانند دربارۀ هر مســــئلۀ 

حقوقی از دیوان بین المللی دادگســــتری ملل مســــلمان نظر مشورتی 

درخواست کنند.

که ممکن  96-2. ســــایر ارکان ملل مسلمان و مؤسسه های تخصصی 

کرده باشند نیز  است احیانًا چنین اجازه ای از مجمع عمومی دریافت 

می توانند نظر مشــــورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی طرح شده در 

مورد فعالیت هایشان بخواهند.

فصلپانزدهم.سرُمنشی

97. دفتر سرُمنشــــی ُمرکــــب خواهد بــــود از یک سرُمنشــــی عمومی و 

که توسط مجمع عمومی و بنا  کارمندان مورد نیز ســــازمان سرُمنشی، 

به توصیۀ شــــورای امنیت تعیین می شوند. سرُمنشی عالی ترین مقام 

اداری سازمان است.

98. سرُمنشی در این سمت در تمامی جلسات مجمع عمومی شورای 

امنیت و شورای اقتصادی-اجتماعی و شورای حمایت از آزادی انجام 

وظیفه خواهد کرد و وظایف دیگری را که ارکان مذکور به او محول کنند 

انجام خواهد داد. دبیر کل دربارۀ کار سازمان ساالنه به مجمع عمومی 

گزارش خواهد داد.

99. سرُمنشی عمومی می تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که 

کند  به عقیدۀ او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید 

جلب کند.
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کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ  100-1. سرُمنشی و 

کرد و دستور  کسب دســــتور نخواهند  دولت یا مقام خارج از ســــازمان 

نخواهد پذیرفت. آن ها فقط مســــئول سازمان هســــتند و از هر عملی 

که منافی موقعیتشان به عنوان مأموران اصلی سازمان ملل مسلمان 

باشد خودداری خواهند کرد.

که جنبۀ بین المللی  100-2. هر عضو ملل مســــلمان متعهد می شــــود 

کارمندان این سازمان را محترم شمارد و  مسئولیت های سرُمنشــــی و 

که آنان را در اجرای وظایفشان تحت نفوذ قرار دهد. تاش نکند 

که توسط  کل و طبق مقرراتی  کارمندان سازمان به وسیلۀ دبیر   .1-101

مجمع عمومی وضع می شود انتخاب می شوند.

101-2. کارمندان مناسبی به طور دائم به شورای اقتصادی-اجتماعی، 

شورای حمایت از آزادی، و در صورت لزوم به سایر ارکان ملل مسلمان 

تخصیص داده خواهند شد. این کارمندان بخشی از دبیرخانه را شکل 

خواهند داد.

101-3. در استخدام کارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان، آنچه  بیش 

کارآیی و صاحیت  از هر چیز لحاظ خواهد شد تأمین عالی ترین درجۀ 

کارمندان به تناسب  و درستی است؛ همچنین، به اهمیت استخدام 

جمعیت ملل مسلمان توجه خواهد شد.

فصلشانزدهم.موادمتفرقه

که پــــس از الزم االجرا  102-1. هــــر عهدنامه یــــا موافقت نامۀ بین المللی 

شدِن این منشور توســــط هریک از اعضای ملل مسلمان منعقد شود 

باید هرچه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر شود.
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102-2. هیچ یک از طرف های یک عهدنامه یا موافقت نامه بین المللی 

که طبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرســــیده باشد نمی توانند 

در مقابل ارکان ملل مســــلمان به آن عهدنامه یا موافقت نامه استناد 

کنند.

103. در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل مسلمان به موجب 

این منشــــور و تعهدات آن ها طبق هر موافقت نامــــۀ بین المللی دیگر، 

تعهدات آن ها به موجب این منشور مقّدم خواهد بود.

ک هریک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای  104. سازمان سازمان در خا

انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار می شود.

ک هریــــک از اعضــــای خــــود از امتیــــازات و  105-1. ســــازمان در خــــا

که برای رسیدن به مقاصدش ضروری است برخوردار  مصونیت هایی 

خواهد بود.

105-2. نماینــــدگان اعضــــای ملل مســــلمان و مأموران ســــازمان نیز، 

که به ســــازمان ملل  به همین نحو، برای اینکه بتوانند وظایفشــــان را 

مربوط اســــت انجام دهند از امتیــــازات و مصونیت های الزم برخوردار 

خواهند بود.

105-3. مجمع می تواند برای تعیین جزئیات اجرای بندهای اول و دوم 

کند یا بدین منظــــور به اعضا مقاوله نامه هایی  ایــــن ماده توصیه هایی 

پیشنهاد کند.
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فصلهفدهم.ترتیباتموقتراجعبهامنیت

106. تا زمان زمان الزم االجرا شــــدن، سازمان ملل مسلمان در مقابل 

ملل مظلوم و محروم جهان احساس وظیفه می کند و برای رفع تبعیض 

یا هرگونه تحریم اقتصادی نسبت به آنان می کوشد.

کــــه هر نهضت  107. هیچ یــــک از مقــــررات این منشــــور مانــــع اقدامی 

آزادی بخــــش اســــامی بــــرای احقاق حقوق مــــردم خود انجــــام دهد 

نمی شود.

فصلهجدهم.اصالحات

که در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضای  108. اصاحاتی 

که با رأی دو سوِم اعضای مجمع  ملل مسلمان الزم االجرا خواهد شد 

عمومی مورد قبول قرار گیرد.

که با  109-1. تجدید نظر در این منشــــور ممکن است در تاریخ و محلی 

رأی دو ســــوم از اعضای مجمع عمومی و آرای ُنه عضو شــــورای امنیت 

کنفرانس عمومی اعضای ملل مســــلمان  معّین خواهد شــــد طّی یک 

کنفرانس مزبور، هر عضو ملل مسلمان یک رأی خواهد  گیرد. در  انجام 

داشت.

کنفرانس  که با آرای دو سوم از اعضای  109-2. هر تغییر در این منشــــور 

که توسط دو  مذکور توصیه  شــــده باشــــد زمانی الزم االجرا خواهد شد 

ســــوم اعضای ملل مســــلمان طبق مقررات و قوانین اساسی آن ها به 

تصویب رسیده باشد.
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کنفرانسی پیش از اجاس ساالنۀ مجمع عمومی  109-3. هرگاه چنین 

پس از الزم االجرا شــــدن این منشــــور تشکیل نشده باشــــد، پیشنهاد 

کنفرانس باید در دســــتور جلســــه دورۀ اجاس مذکور  دعوت به ایــــن 

کثریت  گیرد؛ در این صورت، کنفرانس مزبور با رأی ا مجمع عمومی قرار 

اعضای حاضر در مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

فصلنوزدهم.تصویبوامضا

کننده، طبق قواعد قانون  کشــــورهای امضا 110-1. این منشور توسط 

اساسی هریک از آن ها، به تصویب خواهد رسید.

110-2. اســــناد تصویب باید به دولت جمهوری اســــامی ایران تسلیم 

کل را )پس از  کننده و دبیر  کشــــورهای امضا کلیۀ  شــــود. دولت مذکور 

انتخاب( از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.

کننده اسناد  کشــــورهای امضا کثریت  110-3. این منشــــور پس از آنکه ا

کنند الزم االجرا خواهد شــــد. صورت مجلسی از  تصویب آن را تســــلیم 

که تسلیم شده است توســــط دولت جمهوری اسامی  اسناد تصویب 

کننده فرســــتاده  کشــــورهای امضا کلیۀ  ایران تنظیم و نســــخ آن برای 

خواهد شد.

که آن را پس از الزم االجرا شدن  کنندۀ منشور  کشــــورهای امضا  .4-110

کنند از تاریخ تســــلیم ســــند تصویب جزء اعضای اصلی ملل  تصویب 

مسلمان خواهند شد.

111. این منشــــور-که متن های چینی، فارسی، روسی، عربی، ماالیی، 

و سواحلی آن دارای اعتبار مساوی است-در بایگانی دولت جمهوری 

اسامی تودیع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مذکور 
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کننده فرستاده خواهد شد. بنا  کشورهای امضا برای دولت های سایر 

به مراتب مذکور، نمایندگان دولت های ملل مســــلمان این منشــــور را 

امضا می کنند.


