


و  شد  تأسیس   1380 سال  در  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده 
بازوی علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک 
انجمن های دوستی  پژوهشکده،  از  خاورمیانه می باشد. مرکز خود متشکل 
ایران و عرب و اداره انتشارات است. دکتر سید حسین موسوی رئیس هیئت 
امناء و اجرایی مرکز می باشند. کلیه فعالیت های پژوهشی مرکز از جمله انتشار 
فصلنامه های فارسی، انگلیسی و عربی، انتشار مقاالت کوتاه در سایت های 
فارسی، انگلیسی و عربی و همچنین برگزاری نشست های تخصصی ملی و 
بین المللی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه انجام می شود. این 
پژوهشکده دارای تعداد زیادی پژوهشگر مقیم و مهمان می باشد که در قالب 
گروه های مطالعاتی تخصصی مشغول فعالیت می باشند. پژوهشگران مهمان 
متشکل از دانشجویان دوره دکتری یا فارغ التحصیل دکتری هستند و در 
هر سال تحصیلی دانشگاهی با فراخوان عمومی به پژوهشکده می پیوندند. 
بهشتی،  شهید  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  سریع القلم  محمود  دکتر 
رئیس سابق این پژوهشکده بودند. بعد از ایشان دکتر شهریاز نیازی استاد 
ادبیات عرب در دانشگاه تهران، ریاست این پژوهشکده را بر عهده داشتند. 
و  واحد علوم  در  بین الملل  روابط  استاد  برزگر  در حال حاضر دکتر کیهان 
را بر عهده دارند. این پژوهشکده  آزاد اسالمی، ریاست  تحقیقات دانشگاه 
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روز پنجشنبه 30 آبان ماه 1392 جلسه توجیهی سومین 
مطالعات  پژوهشکده  مهمان  پژوهشگران  برنامه  دوره 
استراتژیک خاورمیانه در سال تحصیلی 1393 -1392 
اساتید  از  تعدادی  حضور  با  جلسه  این  شد.  برگزار 
پژوهشگران  از  تعدادی  مقیم،  پژوهشگران  دانشگاه، 
پژوهشگران  و   1391-1392 تحصیلی  سال  مهمان 
مهمان دوره جدید تشکیل شد. در این جلسه که دکتر 
علمی  پژوهش های  مرکز  رئیس  موسوی  حسین  سید 
دکتر  داشت،  حضور  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  و 
احمدی  حمید  دکتر  پژوهشکده،  رئیس  برزگر  کیهان 
قائم مقام پژوهشکده، دکتر قدیر نصری، دکتر ابوالقاسم 
پژوهشگران  از  مهتدی  محمدعلی  آقای  و  قاسم زاده 
ارشد پژوهشکده سخنرانی و نکاتی را در مورد اهمیت 
در  کردند.  بیان  مهمان  پژوهشگران  برنامه  اهداف  و 
ابتدای جلسه دکتر کیهان برزگر که ریاست جلسه را نیز 
بر عهده داشت ضمن خوشامدگویی به مهمانان حاضر 
در جلسه، با اشاره به تجربه موفق برنامه پژوهشگران 
فلسفه  به  گذشته،  تحصیلی  سال  دو  طی  در  مهمان 
نخست،  پرداخت.  دو جهت  در  برنامه  این  شکل گیری 
پژوهشی  و  آموزشی  فضای  در  موجود  کردن خالء  پر 
کشور با توجه به اینکه هر نظام آموزشی و پژوهشی باید 

یک نوع ارتباط ارگانیک با حوزه سیاستگذاری دولت ها 
داشته باشد. چون به هرحال مجموعه رشته های روابط 
بین الملل و علوم سیاسی به نوعی با دولت و حکومت 
سروکار دارد. از نظر وی این وظیفه وجودی دانشگاه های 
سمینارهای  و  کنفرانس ها  برگزاری  با  که  است  کشور 
پژوهشی، کارگاه های آموزشی، تبادل دانشجو و استاد، 
را  الزم  زمینه های  غیره  و  بین المللی  سطح  در  تعامل 
تعادل  نقطه  به  دستیابی  در  دکتری  دانشجویان  برای 
مقایسه ای  نگاه  یک  در  مربوطه  رشته های  در  خود 
فراهم کنند. چون روابط بین الملل و سیاست خارجی با 
رفتار انسانی و فرهنگ ملل ارتباط می یابد. اما متأسفانه 
نظام آموزشی کشور در این امر موفقیت چندانی نداشته 
است. با توجه به این موضوع برنامه پژوهشگران مهمان 
در این پژوهشکده تا حدودی می تواند شرایط را برای 
تحقق این موارد مهیا کند. فلسفه دوم شکل گیری این 
برنامه، با تجربه شدن در روند انجام پژوهش و اتصال 
آن با حوزه سیاستگذاری خارجی است که مجموعه ای 
می شود. شامل  را  تعامل  و  تجربه  تخصص،  از 
ــکل گیری  ــداف ش ــر اه ــر برزگ ــاس دکت ــن اس ــر ای ب
ــرد. نخســت،  ــورد خالصــه ک ــه را در دو م ــن برنام ای
تقویــت نســل جدیــدی از پژوهشــگران کــه بــه 

پژوهــش  بین المللــی  و  حرفــه ای  اســتاندارهای 
ــعی در  ــی س ــع مل ــوب مناف ــوند، در چارچ ــک ش نزدی
ــی  ــای بوم ــر ویژگی ه ــای مبتنی ب ــد پژوهش ه تولی
کشــور کننــد و بــه گونــه ای فاصلــه موجــود بیــن حوزه 
ــردن  ــد. دوم، پرک ــم کنن ــت را ک ــنفکری و دول روش
ــی  ــک و عمل ــای تئوری ــان جنبه ه ــه می ــأ و فاصل خ
حــوزه سیاســت خارجــی اســت کــه از طریــق تعامــل 
ــی و  ــات اجرای ــراد و مقام ــای خارجــی، اف ــا هیئت ه ب
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــگاهی خارج ــای دانش هئیت ه
کــه بــه طــور معمــول از پژوهشــکده دیــدار می کننــد.
رئیس پژوهشکده سپس به راه های دستیابی به این هدف 
ـ  پژوهشی  روح جمعی  ایجاد یک  کرد. نخست،  اشاره 
مثل  خاص  منطقه  یک  بر  تمرکز  با  که  روشنفکری 
و  اتصال  نقطه  موضوع  این  می آید.  بدست  خاورمیانه 
آزمایش تئوری ها و مفاهیم رشته مطالعات منطقه ای با 
مثال  عنوان  به  است.  سیاسی  علوم  و  بین الملل  روابط 
موضوعاتی چون روابط قدرت های بزرگ، امنیت انرژی، 
اخیر  تحوالت  از  پس  سیاسی  سیستم های  جابجایی 
عربی، خلع تسلیحات شیمیایی و اتمی، دموکراسی سازی، 
موضوعاتی  غیره  و  بشر  حقوق  خوب،  حکمرانی 
خاورمیانه ای هستند که همزمان و بین رشته های علوم 

سومین دوره برنامه پژوهشگران مهمان در سال تحصیلی 1392-1393

پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده در سال تحصیلی 1393 - 1392
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از راست: دکتر حمید احمدی، دکتر قدیر نصری و دکتر کیهان برزگر

سیاسی و روابط بین الملل قرار می گیرند و فهم آن ها نیاز به درجه ای از فهم مبتنی بر 
واقعیت های سیاسی ـ اجتماعی و امنیتی از جوامع مختلف منطقه از یک سو و شناخت 
مطالعاتی  گروه های  در  فعال  مشارکت  دوم  دارد؛  دیگر  سوی  از  درست  تخصص  و 
پژوهشکده از طریق حضور فعال و ارائه طرح های پژوهشی خود در این گروه ها؛ سوم، 
حضور فعال در نشست های داخلی و بین المللی؛ چهارم، حضور در کارگاه های آموزشی 
مختص پژوهشگران مهمان که در طول سال برگزار خواهد شد که عمدتاً بر مبنای 
تقویت متدولوژی، فنون مقاله نویسی، زبان تخصصی و موارد دیگر است؛ پنجم، کمک 
و مشارکت فعال در اجرای کنفرانس ها و سمینارهای مشترک با هیئت های دانشگاهی، 
هئیت های دیپلماتیک و انجمن های علمی داخلی و خارجی؛ ششم، نوشتن مقاالت 
بلند علمی ـ پژوهشی و یادداشت های کوتاه حرفه ای؛ هفتم، عضویت و مشارکت در 
انجمن های دوستی ایران و کشورهای خاورمیانه و موارد دیگر. در ادامه جلسه، دکتر 

به  کشور  در سطح  خاورمیانه  مطالعات  مرکز  اهمیت  به  اشاره  احمدی ضمن  حمید 
عنوان یک مرکز مطالعاتی تخصصی، برنامه پژوهشگران مهمان را فرصتی مناسب 
برای پژوهشگران جهت فعالیت گسترده و شکوفایی توانایی های خود دانست. قائم مقام 
پژوهشکده با تأکید اهمیت منطقه خاورمیانه در ویژه با تحوالت اخیر صورت گرفته در 
این منطقه بر اهمیت نقش ایران، مصر و ترکیه در خاورمیانه، به هدف پژوهشکده مبنی 
بر کمک به رشد و گسترش دانش خاورمیانه شناسی اشاره کرد. در نهایت دکتر احمدی 
با ابراز تأسف از عدم وجود متخصصان، آثار و ادبیات مربوط به خاورمیانه شناسی، نیاز به 
انجام کارهای پژوهشی و شناخت و تولید ادبیات بومی در کشور را مورد توجه قرار داد 
و تأکید کرد که این مرکز فضای مناسبی برای پیشرفت و رشد پژوهشگران و محققان 
عالقه مند مجموعه رشته علوم سیاسی به خصوص مطالعات خاورمیانه است. دکتر قدیر 
نصری به عنوان سخنران بعدی جلسه، با اظهار وجود خأ در بسیاری از موضوعات 
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آقای حسن احمدیان )پژوهشگر مهمان(

خانم منیر خلقی )پژوهشگر مهمان( 

خانم مهدخت ذاکری )پژوهشگر مهمان(

اساسی خاورمیانه شناسی در جامعه، پژوهشگران را به همکاری و فعالیت در زمینه های 
مختلف پژوهشی و علمی به ویژه در حوزه تحوالت جاری و عینی منطقه و مباحث 
فکری خاورمیانه در راستای منافع ملی کشور تشویق کرد. مدیر گروه »روندهای فکری« 

پژوهشکده ضمن معرفی این گروه و نحوه فعالیت گروه روندهای فکری در سال گذشته 
و برنامه سال جدید تحصیلی، تفحص در فضای ذهنی نخبگان و اندیشمندان منطقه 
و دوری از فلسفه اندیشی محض را دغدغه گروه روندهای فکری پژوهشکده دانست.

دکتر ابوالقاسم قاسم زاده
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کارگاه آموزشی »جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط 
بین الملل« با حضور دکتر سید محمد کاظم سجادپور مشاور ارشد وزیر امورخارجه

روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دومین 
با موضوع  کارگاه آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1392-1393 
»جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل« برگزار کرد. 
در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده حضور داشتند، دکتر 
سید محمدکاظم سجادپور، مشاور ارشد وزیر امورخارجه و عضو هیئت علمی دانشکده 
روابط بین الملل وزارت امورخارجه به ایراد سخنرانی پرداخت. دکتر کیهان برزگر رئیس 
داشت. عهده  بر  را  جلسه  مدیریت  نیز  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده 

ــوم  ــای عل ــبرد پژوهش ه ــوری در پیش ــگاه تئ ــوص جای ــجادپور در خص ــر س دکت

سیاســی و روابــط بین الملــل نکاتــی را مطــرح کــرد. وی در ابتــدا ضمــن 
ــزام و عالقــه  ــه وجــه اشــتراک میــان خــود و پژوهشــگران در زمینــه ال اشــاره ب
ــه  ــئله گل ــن مس ــاله، از ای ــی و رس ــی ـ پژوهش ــای علم ــتن مقاله ه ــرای نوش ب
ــش  ــه و بخ ــل مقال ــان اص ــی می ــجویان ارتباط ــع دانش ــی مواق ــه گاه ــرد ک ک
ــات خــود،  ــه مشــاهدات و تجربی ــد. وی ضمــن اشــاره ب ــرار نمی کنن ــوری برق تئ
منافــع دانشــجویان را در ایــن دانســت کــه رابطــه فنی تــر و دقیق تــری در 
ــوند. ــار معضــل نش ــا دچ ــد ت ــف کنن ــوری و پژوهــش تعری ــا بحــث تئ ــه ب رابط

عکس گروهی محققان و دانشجویان در کارگاه آموزشی »جایگاه تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل« با 
حضور دکتر سید محمد کاظم سجادپور

از راست: دکتر سید محمد کاظم سجادپور و دکتر کیهان برزگر

دکتر قدیر نصری پژوهشگر ارشد پژوهشکده در جلسه پرسش و پاسخ
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نشست »روابط ایران آمریکا در پرتو تحوالت منطقه ای« با حضور پروفسور گراهام آلیسون از 
دانشگاه هاروارد

 ،1393 ماه  تیر   ٤ چهارشنبه  روز 
آلـیسون  گراهام  پروفسور 
روابط  برجسته  تئـــوری پرداز 
هــاروارد  دانشـــگاه  از  بین الملل 
در مرکــــز مطالعات اســتراتژیک 
بررســـی  خصوص  در  خاورمیانه 
تحوالت منطقه ای و آخرین وضعیت 
سخنرانی  آمریکا  و  ایران  روابط 
پژوهشگران  نشست  این  در  کرد. 

از  تعدادی  دانشگاه و  اساتید  مقیم و مهمان پژوهشکده، 
دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های 
مختلف حضور داشتند. دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه مدیر این نشست بود. دکتر 
آلیسون مطرح کرد: از نقطه نظر منافع ملی واقع گرایانه ما، 

این پرسش مطرح است که منافع ملی آمریکا در منطقه 
چیست و سلسله مراتب این منافع چیست؟ همچنین، منافع 
ملی ایران و سلسله مراتب منافع ملی ایران چیست؟ و آیا 
منافع این دو کشور بیشتر با یکدیگر مشترک است یا بیشتر 
در تضاِد با هم هستند؟ به نظر من، درحالی که بدون تردید، 

در برخی از حوزه ها، منافع آنها متضاد 
با یکدیگر است، اما حقیقت این است 
که در برخی حوزه های دیگر منافع 
مشترک وجود دارد. منافع مشترک 
ما را سوق مي دهد که دوباره به این 
سؤال نگاه کنیم؛ چرا دو طرف خود 
را به عنوان دشمنان و رقبای اصلی 
در منطقه قلمداد می کنند؟ همان طور 
که پیش تر گفتم، یک اصل روابط 
من  دشمن  من،  دشمن  دشمِن  که  است  این  بین الملل 
نیست. ولي ما اگر به تاریخ اخیر نگاه کنیم، این سؤال مطرح 
می شود که »چرا من فکر می کنم که این، دشمن اصلی من 
است؟«. به نظرم، ما باید به وضعیت کنونی نیز نگاه کنیم. 
من حوزه های اشتراک منافع را بیشتر از تضاد منافع می بینم. 

تبادل نظر شرکت کنندگان حاضر در نشست
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بنابراین، دلیل اینکه ما در مرکز بلفر، پروژه جدید »ایران« را 
شروع کرده ایم، این است که من امیدوار و خوشبین هستم 
که ما می خواهیم بهبود روابط ایران ـ آمریکا را مشاهده 
کنیم. به نظر من، اگر ایران و گروه 1+5 بتوانند به برخی 
توافقات در زمینه پرونده هسته ای دست پیدا کنند ـ که به 
نظرم، دشوار خواهد بود اما یقیناً غیرممکن نیستـ  به نظر 
من، آنگاه ممکن است فضای جدیدی ایجاد شود که در آن 
شماري از موضوعات دیگر دوباره محاسبه شوند؛ به نحوی 
که شما رفتار دوفاکتوی )عملی( همکاری جویانه تری را میان 
دو طرف ببینید تا رفتاری ستیزه جویانه و کشمکش گونه.
مسأله  دو  افغانستان،  هم  و  عراق  هم  من،  نظر  به 
پیچیده برای آمریکایی ها هستند. بنابراین، آمریکایی ها 
دشوار  آمریکایی ها  برای  و  هستند  ساده انگار  بسیار 
همه  به  مختلف،  قومی  گروه های  همه  به  که  است 

جریان های  همه  به  و  مختلف  مذهبی  کشمکش های 
داشته  توجه  مختلف  افراطی  یا جریان های  تروریستی 
باشند؛ این نکته اول است. نکته دوم اینکه آمریکایی ها 
خسته  بسیار  منطقه  به  نسبت  جامعه  یک  عنوان  به 
هستند. از این رو، آنها دوست دارند که منطقه را ترک 
کنند. اگر آنها می توانستند راهی پیدا کنند و جعبه ای را 
داشتند که بتوانند منطقه را در آن بگذارند و این جعبه 
را در 10 سال آینده باز کنند تا ببینند چه اتفاقی افتاده 
است، آنگاه خوشحال می شدند. البته، این یک شوخی 
نشدنی است. بنابراین، به نظر من، در ارتباط با عراق، 
قطعًا اوباما نسبت به ورود دوباره به عراق کاماًل محتاط 
است و به شدت ترجیح می دهد که وارد آن نشود اما 
درک می کند که داعش گروهی وحشتناک است که هم 
منافع آمریکا را در منطقه و هم منافع این کشور را در 

بنابراین، اگر شرایطی  سطحی وسیع تر تهدید می کند. 
بتواند ایجاد شود که این گروه مهار شود یا شکست داده 
شود، به نظر من، آمریکا به طور آشکارا گزینه ها را دارد 
بررسی می کند. این گزینه ها چه هستند؟ آنچه من دارم 
بلکه  نمی باشند،  آمریکا  دیدگاه های  می کنم،  پیشنهاد 
نظرات شخصی خودم است. من می گویم: آیا حکومت 
مالکی به پایان خواهد رسید؟ من می گویم: بله. به نظر 
من مالکی به عنوان یک رهبر وظایف خود را به خوبی 
البته من تصمیم گیرنده  برود.  باید  نداده است و  انجام 
نیستم، بلکه مردم عراق باید در این باره تصمیم بگیرند. 
مردم  همه  از  حدی  تا  که  باشد  حکومتی  اینکه  مگر 
حمایت کند؛ به طوری که اکراد و سنی ها احساس کنند 
که دالیلي به منظور تالش برای زندگی کردن دارند.

تبادل نظر شرکت کنندگان حاضر در نشست 

عکس گروهی محققان و دانشجویان در نشست با حضور »پروفسور گراهام آلیسون« از دانشگاه هاروارد
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پژوهشــکده   1392 مــاه  اســفند   25 یکشــنبه  روز 
مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانــه بــا همــکاری انجمن 
علــوم سیاســی ایــران نشســتی را بــا موضــوع »ایــران، 
ــن  ــرد. در ای ــزار ک ــی« برگ ــت بین الملل ــح و امنی صل
ــکده،  ــان پژوهش ــم و مهم ــگران مقی ــت پژوهش نشس
برخــی اســاتید دانشــگاه و جمعــی از دانشــجویان 
ــگاه های  ــد از دانش ــری و کارشناسی ارش ــع دکت مقاط
ــت  ــن نشس ــخنرانان ای ــتند. س ــور داش ــف حض مختل
ــگاه  ــتاد دانش ــودي اس ــي مقص ــر مجتب ــان دکت آقای
و رئیــس انجمــن علــوم سیاســي ایــران، دکتــر 
کیهــان برزگــر اســتاد دانشــگاه و رئیــس پژوهشــکده 

نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن 
علوم سیاسی ایران با موضوع »ایران، صلح و امنیت بین المللی«

از راست: دکتر مجتبی مقصودی، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر کیهان بزرگر و دکتر محمد جواد حق شناس

عنــوان  بــه  خاورمیانــه  اســتراتژیک  مطالعــات 
ــر  ــیري و دکت ــا دهش ــر محمدرض ــه، دکت ــر جلس مدی
محمدجــواد حق شــناس اســاتید دانشــگاه بودنــد.

و  »حــل  دهشــیري  دکتــر  ســخنراني  موضــوع 
ــت  ــح و امنی ــاه کلید صل ــوریه، ش ــران س ــل بح فص
منطقــه اي« بــود. دکتــر دهشــیري در ســخنراني 
ــاره مباحــث امنیتــي منطقــه اظهــار داشــت  خــود درب
کــه در حــال حاضــر 9 پــروژه در خاورمیانــه در حــال 
اجراســت کــه ســوریه را مي تــوان بــه نوعــي کانــون 
اجــراي ایــن پروژه هــا دانســت. نخســت، پــروژه 
هــالل اخوانــي؛ دوم، پــروژه احیــاي خلیفه گرایــي 
ــروژه جنــگ لوله هــا؛ چهــارم، وقــوع  جدیــد؛ ســوم، پ
ــوریه؛  ــران س ــا در بح ــد قدرت ه ــرد جدی ــگ س جن
ــروژه  ــم، پ ــي؛ شش ــري عرب ــروژه انتقام گی ــم، پ پنج
طــرح خاورمیانــه جدیــد؛ هفتــم، پــروژه میهــن 
جایگزیــن؛ هشــتم، پــروژه ایجــاد شــکاف بیــن شــیعه 
ــه  ــف جبه ــم، تضعی ــی( و نه ــه مذهب ــنی )فتن و س
ــن 9  ــن ای ــس از تبیی ــیري پ ــر دهش ــت. دکت مقاوم
ــول  ــل اف ــه دلی ــه ب ــد ک ــري مي کن ــروژه نتیجه گی پ
ــوالت  ــان تح ــه اي در جری ــاي منطق ــر قدرت ه دیگ
منطقــه و ناکامــي پــروژه هــاي اجرایــي در خاورمیانــه، 
نقــش ایــران روز بــه روز پررنگ تــر مــي شــود . 
ــر محمــد جــواد حــق شــناس دومیــن ســخنران  دکت
ــط  ــه رواب ــه ســخنان خــود را ب ــود ک ــن نشســت ب ای
ایــران و آمریــکا، چالــش هــا و فرصت هــا اختصــاص 
داد. بــه گفتــه وی بایــد در حــوزه روابط ایــران و امریکا 

بــر نقــاط اشــتراک تأکیــد و ظرفیت هــاي ایــران 
ــایي  ــه اي شناس ــائل منطق ــل مس ــل و فص ــراي ح ب
ــران راه حــل  شــود. چنانچــه در خصــوص ســوریه، ای
چالــش تســلیحات شــیمیایي ســوریه را پیشــنهاد 
ــع  ــول واق ــورد قب ــز م ــکا نی ــه از ســوي آمری ــرد ک ک
و از وقــوع جنگــي دیگــر در منطقــه جلوگیــري شــد. 
تبیین  در  سخنران  سومین  مقصودي  مجتبي  دکتر 
دالیل خالء صلح در مطالعات علوم سیاسي در ایران به 
مواردي اشاره کرد. نخست، واقع شدن ایران در منطقه 
خاورمیانه، منطقه اي که رقابت شدید کشورهاي منطقه، 
درگیري هاي پي درپي و ادبیات افراطي در آن ملموس 
است؛ دوم، رنگ باختن مفهوم صلح در برابر عدالت به 
داه  شعار  این  هم  عدالت  به  رسیدن  براي  که  طوري 

مي شود که باید بجنگیم. سوم، فضاي عمومي جامعه؛ 
و  اصلي  متولي  کشور  در  صلح  بررسي  مقوله  چهارم، 
در  آموزشي.  نظام  در  صلح  خالء  پنجم،  ندارد؛  رسمي 
نهایت دکتر برزگر با اشاره به بحران اوکراین مطرح کرد 
تقابل جدید شرق و غرب است  بیانگر  این بحران  که 
این  با  برخورد  در  ایران  سیاست  چگونگي  مورد  در  و 
مسئله بیان سه نکته ضروري است. نکته اول: مسئله 
نه  نیست؛  ایران  براي  اضطراري  مسئله  یک  اوکراین 
اقتصادي  منافع  نه  و  داریم  این کشور  با  مرز مشترک 
چندانی، حتی اوکراین رقیب ما در انتقال انرژي به اروپا 
هم است. نکته دوم: این مسئله از این منظر مهم است 
که در مورد مذاکرات هسته اي و بحران سوریه تأثیرگذار 
به عالوه  پنج  چارچوب  در  روسیه  با  ما  که  چرا  است. 
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آقای رامتین رضایی در جلسه پرسش و پاسخ

تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در جلسه پذیرایی

مواقع  برخي  در  روسیه  چند  هر  داریم.  یک همکاري 
براي کسب منافع خود اقداماتي کرده که خوشایند ما 
نبوده است. نکته سوم: ایران در حال حاضر در مسیر 
تنش زدایي با غرب قرار دارد و بنابراین با موضع گیري 
غرب  به  اشتباهي  پیام  نباید  اوکراین  اوضاع  مورد  در 
ارسال کند، با توجه به این سه نکته بهترین سیاست 
بي طرفی است. وی افزود روابط ایران با قدرت ها باید 
»خارج  در  را  ایران  منافع  که  شود  تنظیم  گونه اي  به 
نزدیک« یعنی در حوزه همسایگان تأمین نماید و به 
این منظور سیاست بي طرفي فعال براي خنثي کردن 
تنش هاي بلوک هاي درگیر، ضروري است تا درگیري 

بیرون از منطقه خارج نزدیک نشود.

دکتــر برزگــر در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه دو دیــدگاه 
ــود  ــران وج ــن در ای ــوالت اوکرای ــوص تح در خص
دارد در تبییــن ایــن دو دیــدگاه گفــت: یــک دیــدگاه 
معتقــد اســت روســیه طــرف مشــترک ایــران در مهــار 
ــا تحــوالت در کشــورهاي  ــژه ب ــه وی غــرب اســت ب
عربــي، غــرب مــي خواهــد بیشــترین منافــع را 
ــد  ــیه مي توانن ــران و روس ــن ای ــد. بنابرای ــب کن کس
براســاس منافــع مشــترک راهبــردي و سیاســي کــه 
ــراي  ــوند و ب ــک ش ــم نزدی ــه ه ــد ب ــه دارن در منطق
ایــن منظــور ایــران بایــد در مــورد تحــوالت اوکرایــن 
بــه روســیه نزدیــک شــود. دیــدگاه دوم معتقــد اســت 
روســیه بــه دنبــال منافــع خــود اســت. ایــران نبایــد 

عکس گروهی محققان و دانشجویان در نشست  ایران، صلح و امنیت بین المللی

دکتر امیر هوشنگ میرکوشش، پژوهشگر مهمان در جلسه پرسش و پاسخ

ــن  ــد و از ای ــال کن ــرب ارس ــه غ ــتباهي ب ــام اش پی
ــد.  ــتفاده نمای ــرب اس ــا غ ــي ب ــراي نزدیک ــت ب فرص
ــف  ــدگاه مخال ــر دو دی ــر ه ــر برزگ ــه دکت ــه گفت ب
ــون  ــتند، چ ــه هس ــیه در کریم ــي روس ــه نظام مداخل

کــه ایــن اقــدام مي توانــد بــه رویــه اي تبدیــل شــود.
وی افــزود روابــط ایــران بــا قدرت هــا باید بــه گونه اي 
تنظیــم شــود کــه منافــع ایــران را در »خــارج نزدیک« 
یعنــی در حــوزه همســایگان تأمیــن نمایــد و بــه ایــن 

منظــور سیاســت بي طرفــي فعــال بــراي خنثــي کردن 
ــا  ــت ت ــروري اس ــر، ض ــاي درگی ــاي بلوک ه تنش ه
ــود. ــک نش ــارج نزدی ــه خ ــرون از منطق ــري بی درگی
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مطالعات  پژوهشکده   1392 ماه  آبان   20 دوشنبه  روز 
صلح  مؤسسه  همکاری  با  خاورمیانه  استراتژیک 
ساساکاوا ژاپن )SPF( نشستی را با موضوع »سیاست 
برگزار  پیامدهای منطقه ای آن«  آمریکا در قبال آسیا: 
صلح  مؤسسه  از  بلندپایه  هیئتی  نشست  این  در  کرد. 
پژوهشکده،  مهمان  و  مقیم  پژوهشگران  ساساکاوا، 
مقاطع  دانشجویان  از  کثیری  جمع  و  دانشگاه  اساتید 
دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف حضور 
 داشتند. از سوی مؤسسه ژاپنی آقای فوتیشی ماتسیموتو 
ساشی  خانم  و   )Mr. Futoshi Matsumoto(

پژوهشگران   )Ms. Sachi Sakanashi( ساکاناشی 
مطالعات  پژوهشکده  سوی  از  و  مؤسسه  این  ارشد 
رئیس  برزگر  کیهان  دکتر  نیز  خاورمیانه  استراتژیک 
ارشد  پژوهشگر  نصری  قدیر  دکتر  و  پژوهشکده 
پژوهشکده در این نشست به ایراد سخنرانی پرداختند. 
درباره  ماتسیموتو  فوتیشی  آقای  سخنرانی  محور 
این  نخست،  وی  بود.  آسیا  قبال  در  آمریکا  سیاست 
در  آمریکا  دو سؤال »سیاست  که  را مطرح کرد  نکته 
قبال آسیا« و »سیاست ژاپن در آسیا« کاماًل به یکدیگر 
سیاست  حاضر،  حال  در  آمریکا  زیرا  هستند؛  مرتبط 

خود در قبال آسیا را دارد تغییر جهت می دهد. در این 
ترک  را  خاورمیانه  آمریکا  که  کرد  بیان  وی  ارتباط، 
مهم  آسیا  که  است  دریافته  کشور  این  بلکه  نمی کند، 
است. سپس، وی عنوان کرد که آمریکا در حال حاضر 
با مشکالتی در سوریه و در ارتباط با مسأله هسته ای 
برای  راه حلی  اگر  درنتیجه،  است.  شده  مواجه  ایران 
مساله هسته ای ایران وجود داشته باشد، احتمااًل آمریکا 
می تواند توجه بیشتر خود را به منطقه آسیا ـ اقیانوسیه 
ایران  هسته ای  مسأله  حل  رو،  این  از  کند.  متمرکز 
برای ژاپن در آسیا ـ اقیانوسیه نیز بسیار حیاتی است.
سخنران  خوارزمی  دانشگاه  استاد  نصری،  قدیر  دکتر 
»یازده  عنوان  با  را  خود  سخنرانی  وی  بود.  بعدی 
درس از دهه گذشته برای امروز در پرتو نقش نفت در 
امنیت« در سه بخش اصلی ایراد کرد. وی نخست به 
توضیح درباره ضرورت توجه به گذشته پرداخت. در این 
خصوص، وی گذشته را مانند آیینه یک ماشین دانست 
که فرد نباید خیره به آیینه یا همان گذشته نگاه کند؛ 
چراکه نگاه به گذشته مانع ادامه راه خواهد شد. در عین 
حال، دور انداختن آیینه فرد را از دیدن سرعت و وجود 
دیگر ماشین ها باز خواهد داشت. دکتر نصری در بخش 

چشم انداز  درباره  نکات  برخی  به  خود،  بحث  پایانی 
آینده اشاره کرد. در این ارتباط، وی سه نکته را درباره 
عنوان  به  ایران  نخست،  کرد.  بیان  آینده  عمل  طرز 
قدرت تاثیرگذاری که از عناصر گوناگون قدرت نرم و 
قدرت سخت برخوردار است، ظهور خواهد کرد. به نظر 
می رسد که در پرتو حل نسبی مسأله هسته ای ایران، 
منطقه ای  رقبای  با  ایران  مناقشات  از  دراز  زنجیره ای 
گرفت. خواهد  قرار  تحت تأثیر  آن  همسایگان  و 

درباره  ایران  همسایگان  همه  تلویحی  ناخشنودی 
است.  عامل  این  از  ناشی  ایران  هسته ای  برنامه  حل 
دوم، با خروج ایران از توجه و تمرکز جهانی، احتماال 
بود.  خواهند  توجه  مرکز  خاورمیانه  دیگر  قدرت های 
نشست  این  سخنران  سومین  ساکاناشی  ساشی  خانم 
بود. نکته اصلی سخنرانی وی این بود که ژاپن بسیار 
عالقمند به رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران در این 
برهه زمانی ـ راهبرد توازن دوباره آمریکا در قبال آسیا 
ژاپن  و  ایران  روابط  بر  موضوع  این  که  چرا  است؛  ـ 
نیز تأثیرگذار خواهد بود. در ابتدا، وی بحث خود را با 
کرد.  آغاز  انرژی  حوزه  در  ایران  و  ژاپن  روابط  مسأله 
در این ارتباط، وی عنوان کرد که ژاپن و ایران واقعًا 

نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه صلح ساساکاوا 
ژاپن )SPF( با موضوع »سیاست آمریکا در قبال آسیا: پیامدهای منطقه ای آن«

از راست: دکتر قدیر نصری، آقای فوتیشی ماتسیموتو، دکتر کیهان بزرگر و خانم ساشی ساکاناشی

آقای رحمت حاجی مینه در جلسه پرسش و پاسخ
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عنوان  به  ژاپن  بودند؛  گذشته«  دو سال  »تا  انرژی  بخش  در  بسیار خوبی  شرکای 
به  نفت  تأمین کننده  دومین  ایران  و  آسیا  در  ایران  نفت  کننده  مصرف  بزرگ ترین 
ژاپن. دکتر کیهان برزگر به عنوان آخرین سخنران، با تکیه بر ایده اصلی خود یعنی 
»منطقه گرایی« به طرح دیدگاه های خود پرداخت. وی در ابتدا، بیان کرد که »جهان 
در حال منطقه ای شدن« است و این بدین معناست که تبادالت اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی بین کشورها در درون یک منطقه از یک سو و همچنین این نوع تبادالت 
امنیت جهانی را شکل می دهند. از سوی دیگر در مجموع  بین مناطق مختلف  در 

وی در ابتدا، بیان کرد که »جهان در حال منطقه ای شدن« است و این بدین معناست 
که تبادالت اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین کشورها در درون یک منطقه از یک سو و 
همچنین این نوع تبادالت در بین مناطق مختلف از سوی دیگر در مجموع امنیت جهانی 
را شکل می دهند. در این چارچوب، از دیدگاه وی، میان منطقه خلیج فارس، آسیای 
جنوبی و شرق آسیا نوعی اتصال اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود دارد. در این راستا، وی 
عنوان کرد که نوع جدیدی از منطقه گرایی در این حوزه های جغرافیایی در حال ظهور 
است که می تواند کمربند ی از ژاپن، چین، هند، ایران و تا حدی شاید ترکیه را شامل شود.

به اعتقاد وی، در این میان، هند نقش زیادی را دارد؛ به دلیل قرار داشتن هند میان 
اندازه، جمعیت و نقشی  از لحاظ  خلیج فارس و آسیای شرقی و اهمیت نقش هند 
پژوهشکده  رئیس  ادامه،  در  کند.  ایفاء  تواند  می  شرقی  آسیای  در  هند  اقتصاد  که 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه ضمن اشاره به اینکه منطقه خلیج فارس نقطه تمرکز 
برای توسعه آسیایی است، اظهار کرد که توسعه آسیایی بر مبنای سه عامل است. 

نخست، امنیت انرژی؛ امنیت انرژی برای خلیج فارس و آسیای شرقی، ژاپن، چین، 
از تنگه هرمز دارند  کره جنوبی و هند مهم است. 17 میلیون بشکه نفت هر روزه 
عبور می کنند و این امر فعالیت های اقتصادی خلیج فارس را به آسیای شرقی متصل 
می کند. عامل دوم، مبادالت اقتصادی و وابستگی متقابل اقتصادی است. کشورهای 
شرقی  آسیای  به  نفت  دارند  عراق  و  سعودی  عربستان  ایران،  شامل  فارس  خلیج 
صادر می کنند و به طور همزمان، آنها کاالهای اقتصادی وارد می کنند. عامل سوم، 
که  معنا  بدین  است.  و شرقی  جنوبی  آسیای  و  خلیج فارس  میان  کار  نیروی  تبادل 
نیز منابع مالی منطقه  نیروی کار منطقه آسیای جنوبی و شرقی به خلیج فارس و 
خلیج فارس به آسیای جنوبی و از طریق تنگه ماالکا به آسیاسی شرقی می روند.

تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در جلسه پذیرایی

دکتر سید حسین موسوی و رئیس مؤسسه صلح ساساکاوا ژاپن در جلسه پرسش و پاسخ

عکس گروهی محققان و دانشجویان در نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مؤسسه صلح ساساکاوا ژاپن
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سخنرانی دکتر احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه 
در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز ســه شــنبه 5 آذرمــاه 1392، دکتــر احمــد داود اوغلــو وزیــر امــور خارجــه ترکیه 
ــای  ــه، دیدگاه ه ــتراتژیک خاورمیان ــات اس ــز مطالع ــخنرانی در مرک ــک س ــی ی ط
خــود را در مــورد »مســائل منطقــه ای و روابــط ایــران و ترکیــه« در یــک 
فضــای غیررســمی و دانشــگاهی و در حضــور جمــع کثیــری از اســاتید دانشــگاه، 
ــل از  ــط بین المل ــوم سیاســی و رواب ــری و کارشناســی ارشــد عل دانشــجویان دکت
دانشــگاه های مختلــف تهــران، پژوهشــگران »مقیــم« و »مهمــان« پژوهشــکده، 
و تعــدادی از ســفرای خارجــی مقیــم تهــران مطــرح کــرد و بــه ســؤاالت حضــار 
ــت. ــده داش ــر عه ــت را ب ــت نشس ــز ریاس ــر نی ــان برزگ ــر کیه ــخ داد. دکت پاس
ــت و  ــزب عدال ــیدن ح ــدرت رس ــه ق ــاره ب ــا اش ــه ب ــه ترکی ــور خارج ــر ام وزی

ــزب  ــیط ح ــده توس ــالم ش ــه اع ــاره اصــول شــش گان ــح درب ــه توضی ــعه، ب توس
ــول  ــن اص ــن، او ای ــت. همچنی ــه پرداخ ــی ترکی ــت خارج ــرای سیاس ــور ب مزب
را بــه وضعیــت سیاســی موجــود در منطقــه متصــل کــرد. پیــش از بیــان 
ــرد.  ــاره ک ــم اش ــه مه ــه نکت ــه س ــوژی ب ــاره متدول ــش گانه، او درب ــول ش اص
ــه  ــی رود، س ــو م ــه جل ــریع ب ــیار س ــخ بس ــه تاری ــی ک ــر وی، هنگام از نقطه نظ
گزینــه وجــود دارد: نخســت، تــالش بــرای حفــظ وضــع موجــود )دشــوار بــودن 
ــیار  ــق بس ــتن قای ــگاه داش ــرای ن ــالش ب ــون ت ــود همچ ــع موج ــظ وض حف
شــکننده در هنــگام پیــش آمــدن ســیل(؛ دوم، مدیریــت بحــران؛ ســوم، رویکــرد 
بصیرت اندیشــانه )Visionary Approach( بــه معنــای افزایــش بصیــرت پیــش 

از چپ: دکتر احمد اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و دکتر کیهان برزگر

حاضرین در جلسه سخنرانی وزیر امورخارجه ترکیه
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حاضرین در جلسه سخنرانی وزیر امور خارجه

ــخ. ــان تاری ــوی جری ــمت و س ــعی در درک س ــران و س ــدن بح از آم
ســپس، وی اصــول شــش گانه سیاســت خارجــی ترکیــه را بدین ترتیــب 
برشــمارد و بــه توضیــح آنهــا پرداخــت: نخســت، موازنــه جدیــد میــان 
آزادی و امنیــت: برقــراری تعــادل میــان امنیــت و آزادی؛ مشــروع ترین 
ــه مخاطــره  ــدون ب ــر آزادی را ب نظــام سیاســی، آن اســت کــه حداکث
انداختــن امنیــت بــرای شــهروندان خــود تأمین کنــد. امــروزه، در جهان 
عــرب، مــردم بــه ایــن دلیــل در جســتجوی یــک نظــام سیاســی جدیــد 
هســتند کــه بــه دلیــل تمرکــز صــرف بــر امنیــت، حــوزه آزادی بســیار 
محــدود اســت؛ دوم، بــه صفــر رســاندن مشــکالت بــا همســایگان بــه 
ــن  ــتن بهتری ــه، داش ــی. البت ــدات خارج ــردن تهدی ــان ب ــور از می منظ
روابــط و مشــکل صفــر بــا همســایگان بــه معنــای زندگــی در بهشــت 
ــد.  ــا یکدیگــر مشــکل دارن ــز ب ــا نی ــا و خواهره ــی برادره نیســت. حت
درواقــع، هــدف بــه حداقــل رســاندن مشــکالت صفــر و بــه حداکثــر 
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عکس گروهی دکتر احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با اعضای هیئت علمی و محققان پژوهشکده و دانشجویان 

حاضرین در جلسه سخنرانی وزیر امورخارجه ترکیه

ــه  ــا همســایگان اســت؛ ســوم، سیاســت منطقــه ای فعــال ب رســاندن همگرایــی ب
منظــور پیشــگیری کــردن از وقــوع بحــران در بالــکان، قفقــاز، خاورمیانــه و آســیای 
ــرای  ــی ب ــو جایگزین ــده و نات ــاالت متح ــا ای ــه ب ــط ترکی ــارم، رواب ــزی؛ چه مرک
روابــط آن بــا روســیه یــا روابــط ترکیــه بــا روســیه جایگزینــی بــرای روابــط ایــن 
کشــور بــا اتحادیــه اروپــا نیســت. ترکیــه روابــط خــود را بــا همــه شــرکای جهانــی 
حفــظ خواهــد کــرد و تمایــل آن بــرای عضویــت در اتحادیــه اروپــا مانعــی بــرای 
ــود؛ پنجــم، گشــایش ]پنجــره  ــا ســایر کشــورها نخواهــد ب گســترش روابطــش ب
سیاســت خارجــی ترکیــه[ بــه مناطــق جدیــد همچــون آفریقــا، آمریــکای التیــن 
ــی؛ ششــم، کســب موقعیت هــای  ــه منظــور تأثیرگــذاری جهان و آســیای شــرقی ب
بین المللــی بیشــتر. ترکیــه هم اکنــون یــا عضــو کامــل یــا عضــو ناظــر تقریبــًا همــه 
ــا.  ــه آفریق ــا اتحادی ــوک تجــاری مرکوســر ت ــه ای اســت؛ از بل ســازمان های منطق

اخیــراً نیــز ترکیــه بــه گفتگــوی همکاری هــای آســیایی در بحریــن ملحــق شــد.
ــه وجــود تنــش  ــو در بخشــی از ســخنرانی خــود ضمــن اشــاره ب ــر داود اوغل دکت
ــل  ــن دو اص ــی را در ای ــاره اصل ــه راه چ ــرد ک ــار ک ــه اظه ــکالت در منطق و مش
مهــم می تــوان خالصــه کــرد: نخســت، انجــام گفتگوهــای سیاســی بیشــتر میــان 
کشــورهای منطقــه بــه ویــژه گفتگــوی ترکیــه و ایــران کــه مهم تریــن گفتگــو در 
ایــن مرحلــه حســاس اســت؛ در برهــه ای کــه تنش هــای قومــی درحــال افزایــش 
اســت؛ دوم، ضــرورت وابســتگی متقابــل اقتصــادی. میــان جوامعــی کــه وابســتگی 
متقابــل اقتصــادی وجــود دارد، اســتفاده از خشــونت علیــه یکدیگــر وجــود نخواهــد 
داشــت. ســپس، وی اشــاره کــرد کــه بر مبنــای رویکــرد بصیــرت اندیشــانه، به طور 
کلــی، چهــار اصــل در ارتباط بــا همگرایــی منطقه ای وجــود دارد: گفتگوی سیاســی، 
وابســتگی متقابــل اقتصــادی، همزیســتی چنــد فرهنگی و همزیســتی چنــد قومیتی.
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آقای علی رضا بیگدلی سفیر ایران در ترکیه در نشست گروه »سیاست 
خارجی« پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز دوشنبه 25 شهریور ماه 1392 نشستی با حضور جناب 
آقای علی رضا بیگدلی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
ترکیه با موضوع »روابط ایران و ترکیه در پرتو تحوالت 
عربی« در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار 
شد. در این نشست اعضای هیئت علمی، پژوهشگران مقیم 
و مهمان پژوهشکده و جمع کثیری از دانشجویان دکتری 
داشتند.  حضور  مختلف  دانشگاه های  کارشناسی ارشد  و 
و  ایران  روابط  خصوص  در  سفیر  آقای  سخنرانی  محور 
ترکیه، سیاست های ترکیه در خاورمیانه به خصوص بحران 
سوریه و نگاه ترکیه به غرب و آمریکا بود. دکتر کیهان 
برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز 
مدیریت این نشست را بر عهده داشت. آقای بیگدلی ضمن 
ابراز خرسندی از فرصت مناسب پیش آمده جهت حضور 
در پژوهشکده و در میان دانشجویان، به سه گفتمانی که 
در روابط ایران و ترکیه از سوی کارشناسان وزارت خارجه 

از راست: دکتر کیهان برزگر و آقای علی رضا بیگدلی

عکس گروهی شرکت کنندگان در جلسه سخنرانی آقای علی رضا بیگدلی سفیر ایران در ترکیه

مطرح شده است، اشاره کرد. نخست، گفتمان »تقابل« 
است که در محافل روشنفکری ایران رایج است. گفتمان 
دوم، گفتمانی است که در چارچوب »واقع گرایی« قرار می 
گیرد. در واقع تمرکز اصلی در این گفتمان بر »رقابت« 
ترمیم«  و  ،»تعامل  سوم  گفتمان  است.  »همکاری«  و 
است. این گفتمان زیرساخت فرهنگی و مردمی دارد. با 
توجه به جغرافیای پیوسته و یک تاریخ مشترک مشاهده 
می شود که مردم ترکیه عالقه عجیبی به مردم ایران دارند.
این سه گفتمان به موازات هم همواره وجود داشته اند. اینکه 
ما به عنوان مدیران حوزه سیاست خارجی چقدر موفق شویم 

تا وجه روابطمان را به سمت تعامل آوریم میزانی است که 
می توانیم از ظرفیت های ترکیه و ایران متقاباًل بهره مند 
شویم. امروز در ترکیه شاهدیم که پژوهشگران برجسته بر 
روی یکی از این گفتمان ها کار می کنند. اگر ما نیز بتوانیم 
تالش کنیم با توجه به این گفتمان ها وجه تعاملی را افزایش 
دهیم یک موفقیت بزرگ برای ایران به ارمغان خواهد آورد.

در ادامه نشست آقای سفیر در خصوص جایگاه اسالم گرایی 
در جهت گیری سیاست داخلی و خارجی ترکیه تأکید کرد 
عمده  ریشه  که  »اقتصاد«  و  »اسالم«  موضوع  دو  که 
در  بشناسیم.  خوب  باید  را  است  ترکیه  امروز  تحوالت 

خصوص »اسالم« در واقع مباحثی مثل سکوالریسم و 
تحوالتی که در صد سال گذشته در ترکیه اتفاق افتاده 
است ارتباط مستقیمی با بحث اسالم گرایی در دوره عثمانی 
دارد. یعنی اگر بخواهیم ریشه ناآرامی های امروز ترکیه را 
درک کنیم حتماً باید به این مسئله توجه کنیم که چه شد 
حکومت عثمانی، خالفت اسالمی را به عنوان قدرت خود 
به دست آورد و چه شد که این کشور کم کم از اسالم 
رویگردان شد و این را عامل شکست های خودش تلقی 
کرد، و بعد چه شد که سکوالریسم را به عنوان عنصری 
که بتواند قدرت عثمانی را بازآفرینی کند، مطرح کردند.
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گــروه روندهــای فکــری پژوهشــکده مطالعــات 
اســتراتژیک خاورمیانــه بــا همــکاری »انجمــن 
علمــی علــوم سیاســی ایــران«، در روز ششــم 
بهمــن مــاه 1392، میزبــان و مجــری نشســتی 
ــر  ــرکار، مؤث ــا حضــور مترجمــی پ ــود؛ ب ــاوت ب متف
ــر  ــاه 1392، 56 اث ــن م ــا بهم ــه ت ــنا ک ــام آش و ن
ــن  ــت. ای ــرده اس ــه ک ــاز را ترجم ــم و دوران س مه
ــود کــه اکنــون در اوان  مترجــم علی رضــا طیــب ب
ــرای  ــنیدنی ب ــخنان ش ــود س ــر خ ــه ششــم عم ده
ــت دارد. ــم سیاس ــر عل ــان جوانت ــان و محقق عالم
نگاه  از  مؤثر  و  درست  ترجمه  یازده گانه  موازین 
شدن  مؤثر  شرط  و  نکته  اولین  طیب:  علی رضا 
ملی  دغدغه ای  محقق  و  مترجم  که  است  این 
موجود،  وضعیت  به  کمک  قصد  با  و  باشد  داشته 
طیب(  )علی رضا  من  هم نسالن  همه  بکند؛  کاری 

از ما،  این دغدغه در نسل پس  دغدغه داشتند ولی 
شرط  دومین  دارد.  تقویت  به  نیاز  که  است  اندک 
داشته  راهنمایی  مترجم،  که  است  این  ترجمه  در 
مترجم  )تنّبه(،  انذار  با  یا  و  ترغیب  با  یا  که  باشد 
است که  این  مورد  براند. سومین  پیش  به  را  آماتور 
انگیزه  با  و  بشمارد  ارجمند  را  ترجمه  کار  مترجم، 
چهارمین  ورزد.  مبادرت  کار  این  به  نسبت  شوق  و 
الزم  سواد  مترجم،  که  است  این  ضروری  خصیصه 
عالمانه  و  باشد  داشته  خود  ترجمه ای  حوزه  در  را 
عبارت  شرط  پنجمین  بپردازد.  متن  برگرداندن  به 
در  انداختن  فاصله  از  اجتناب  و  مداومت  از  است 
زبانی  عنوان  به  فارسی  زبان  دانستن  ترجمه.  کار 

توفیق  برای  شرط  ششمین  ظرفیت،  با  و  فاخر 
است  عبارت  شرط  هفتمین  است.  ترجمه  کار  در 
نه  و  سبک  نسبتًا  متن  یک  از  مناسب  شروع  از 
در  متن  انتخاب  الزمه،  هشتمین  ژورنالیستی.  لزومًا 
این  بر  و  دارد  وجود  خأ  آن  در  که  است  حوزه ای 
اساس، ترجمه متون تکراری اصاٌل توصیه نمی شود. 
این  و  است  نوشتن  سلیس  از  مهم تر  نوشتن  دقیق 
باید در کار ترجمه جدی  نهمین توصیه ای است که 
کار  در  ارزشمند  و  توجه  قابل  نکته  دهمین  گرفت. 
با  مشورت  و  بزرگان  تجربه  محترم شمردن  ترجمه، 
است  اشتباهاتی  اصالح  باألخره  و  امر  متخصصان 

می دهد. رخ  معمواًل  که 

نشست گروه روندهای فکری پژوهشکده مطـالعات استراتژیک خاورمیانه 
با حضور آقای علی رضا طیب
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روز چهارشــنبه 16 بهمــن مــاه 1392 تعــدادی از دانشــجویان مؤسســه جان اف کنــدی 
ــات  ــکده مطالع ــدار از پژوهش ــن دی ــان )Free University( ضم ــگاه آزاد آلم دانش
ــان  ــی زب ــای کارگاه تخصص ــا اعض ــترکی ب ــرد مش ــه، میزگ ــتراتژیک خاورمیان اس
انگلیســی پژوهشــکده برگــزار کردنــد. در ایــن جلســه حاضریــن بــه بحــث و تبادل نظــر 
ــر  ــان برزگ ــر کیه ــدا دکت ــد .در ابت ــی پرداختن ــه ای و بین الملل ــورد مســائل منطق در م
ــائل  ــوص مس ــه ای در خص ــد نکت ــی چن ــن خوش آمدگوی ــکده ضم ــس پژوهش رئی
ــکا و  ــط ایران-آمری ــو، رواب ــه توافــق نامــه ژن ــران از جمل جــاری سیاســت خارجــی ای
مســائل مربــوط بــه تحــوالت جهــان عــرب و بحــران ســوریه مطــرح کــرد. وی بــا 

میزگرد مشترک هیئتی از دانشجویان آلمانی 
با اعضای کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده 

مطالعات استراتژیک خاورمیانه

اشــاره بــه تحــوالت منطقــه ای اظهــار داشــت امــروز ایــران یــک بازیگــر بــا اعتمــاد 
بــه نفــس در مســائل منطقــه ای شــده و از آنچــه کــه می خواهــد کامــاًل آگاه 
ــران در  ــه ای ای ــش منطق ــش نق ــرای افزای ــه ای ب ــو را زمین ــه ژن ــت. وی توافق نام اس
ــد  ــید مجی ــان س ــه آقای ــر کارگاه از جمل ــایر اعضــای دیگ ــه س ــت. در ادام ــر گرف نظ
مهاجرانــی، روزبــه حاتمــی، محمدتقــی ابراهیمــی خوجیــن و خانم هــا طیبــه دومانلــو 
ــران  ــط ای ــه ای و رواب ــائل منطق ــود در مس ــای خ ــان دیدگاه ه ــه بی ــحر داودی ب و س
ــی رئیــس  ــر هوشــنگ نایب ــز دکت ــی نی ــد. از طــرف دانشــگاه آلمان ــکا پرداختن و آمری
هیئــت آلمانــی دیدارکننــده و تنــی چنــد از اعضــای ایــن هیئــت دانشــجویی بــه بیــان 
دیدگاه هــای خــود در زمینــه موضوعــات مربوطــه پرداختنــد. دکتــر نایبــی بــا اشــاره بــه 
ــراز داشــت ایــن کشــور قــدرت و نفــوذ  ــران اب پتانســیل های اقتصــادی، اجتماعــی ای
ــران در ســطح  ــده شــاهد نقش آفرینــی بیشــتری از ای ــادی در منطقــه دارد و در آین زی
ــری  ــران و موضع گی ــته ای ای ــه هس ــه برنام ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــم ب ــه خواهی منطق
عربســتان در ایــن خصــوص، دالیــل نگرانــی ایــن کشــور و حمایــت از جهــادی هــا 
را افزایــش موقعیــت ایــران در منطقــه، حمایــت ایــران از حــزب اهلل و حمــاس دانســت.

عکس گروهی شرکت کنندگان در میزگرد مشترک هیئتی از دانشجویان آلمانی با اعضای کارگاه زبان انگلیسی
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مطالعات  پژوهشکده   1392 آذرماه   21 پنجشنبه  روز 
آموزشی  کارگاه  نخستین  خاورمیانه  استراتژیک 
پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1392-1393 
با موضوع »آموزش فن نوشتن مقاله کوتاه« برگزار کرد. 
جدید  مهمان  پژوهشگران  که  آموزشی  کارگاه  این  در 
نیز  کارشناسی ارشد  و  دکتری  دانشجویان  از  عده ای  و 
حضور داشتند، دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل 
مطالعات  پژوهشکده  رئیس  و  تحقیقات  و  علوم  واحد 
استراتژیک خاورمیانه و دکتر حمید احمدی استاد علوم 
سیاسی دانشگاه تهران و قائم مقام پژوهشکده به بحث در 
مورد اصول و فنون نوشتن مقاالت کوتاه پرداختند. دکتر 
احمدی سخنران اول بود. وی اینگونه آغاز کرد که نوشتن 
مقاالت کوتاه، ضمن کمک به نویسنده، دریچه ای برای 
ورود به نوشتن مقاالت تحلیلی کالن و کتاب است. دکتر 
داشت:  اظهار  کوتاه  مقاالت  نوشتن  اهمیت  در  احمدی 

از  بسیاری  اوقات سرمنشأ  مقاالت، گاهی  از  این دسته 
نظریه پردازان  از  برخی  مثال  طور  به  می شوند.  مباحث 
کار  آغاز  غیره  و  کوهن  والراشتاین،  جمله  از  دنیا  به نام 
خود را با یک یادداشت کوتاه شروع کرده اند. وی سپس 
در خصوص فنون خاص مقاله نویسی کوتاه به مواردی 
اشاره کرد. نخست، مشخص کردن موضوع؛ دوم، مطالعه 
در زمینه موضوع و توجه به عقبه آن؛ سوم، استقالل و 
خودکفایی. در این رابطه دکتر احمدی به ابهام زدایی از 
اشاره کرد؛ چهارم،  برقراری توازن میان مباحث  متن و 
اضافی. اطالعات  و  موضوع  از  کلی  تصویر  داشتن 
دکتر برزگر سخنران دوم این نشست بود. وی با تأکید 
نظام  اصلی  بخش  کوتاه«  »مقاله نویسی  اینکه  بر 
است،  مهمان  پژوهشگران  برنامه  آموزشی  ـ  پژوهشی 
به  روشنفکری  بیان  تأثیرگذاری  را  اهمیت  این  دلیل 
وسیله مقاالت کوتاه در دنیای امروز دانست. وی قسمت 

اعظم اهمیت حوزه روشنفکری را بیان دیدگاه با نوشتن 
مقاالت و تأثیر بر حوزه سیاستگذاری مطرح کرد. سپس 
به تجربه شخصی خود در آموختن این فن در دانشگاه 
هاروارد اشاره کرد و پژوهشگران را به نوشتن از طریق 
ترجمه متون، تکرار و تمرین در نوشتن مقاالت کوتاه 
برگزاری چنین کارگاه هایی  از  تشویق کرد. وی هدف 
و  مهم  نکته  یک  دادن  پرورش  چگونه  یادگیری  را 
دستیابی به نتیجه گیری در حد 1000 کلمه مطرح کرد.
عقیده  تاثیرگذاری  بر  تأکید  ضمن  برزگر  دکتر 
از  اینکه بخش مهمی  امروز و  )opinion( در دنیای 
ادبیات روابط بین الملل و علوم سیاسی مربوط به مقاالت 
مقاالت  این  نقش  و  اهمیت  در خصوص  است،  کوتاه 
مناسب  آموزش  اینکه،  نخست  کرد.  اشاره  مواردی  به 
برای  گامی  کوتاه  مقاالت  نوشتن  در  جوان  نخبگان 
مطرح شدن پژوهشگر است؛ دوم، مقاالت کوتاه موجب 

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی )workshop( »پژوهشگران مهمان« سال تحصیلی 
1392 -1393

از راست: دکتر کیهان برزگر و دکتر حمید احمدی

خانم مهدخت ذاکری پژوهشگر مهمان در جلسه پرسش و پاسخآقای سید مرتضی کاظمی دینان پژوهشگر مهمان در جلسه پرسش و پاسخ
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تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در جلسه پذیراییخانم فهیمه قربانی پژوهشگر پژوهشکده در جلسه پرسش و پاسخ

برقراری ارتباط سریع با مخاطب می شود؛ سوم، ایجاد 
توزیع سریع در فضای مجازی و روزنامه ها؛ چهارم، تأثیر 
وجود  به  این خصوص  در  سیاستگذاری؛ وی  حوزه  بر 
فاصله میان حوزه سیاستگذاری و محیط دانشگاهی در 
برخی از کشورها از جمله ایران اشاره کرد و ابراز داشت باید 
توجه کرد که سیاستگذار به دنبال اطالعاتی است که در 
حوزه تصمیم گیری به او کمک کند، به این ترتیب نقش 
اصلی مقاالت کوتاه ارائه اطالعات و راه حل ها است که 
می تواند فاصله بین سیاستگذاری و دانشگاه را پر کند.

»بررسي سیاست خاورمیانه اي روسیه«؛ میزگرد 
مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک 

خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و 
مطالعات سیاسی روسیه

ــه  روز ســه شــنبه 2٤ دی مــاه 1392 پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک خاورمیان
بــا همــکاری مرکــز بیــن المللــی اســتراتژیک و مطالعــات سیاســی روســیه نشســتی 
ــه ای روســیه« برگــزار کــرد. در ایــن  ــا موضــوع »بررســی سیاســت خاورمیان را ب
نشســت پژوهشــگران مقیــم و مهمــان پژوهشــکده، و جمعــی از دانشــجویان مقاطع 
دکتــری و کارشناســی ارشــد از دانشــگاه هــای مختلــف حضــور داشــتند. در ایــن 

نشســت، آقــای ویتالــی نائومکیــن رئیــس مرکــز بین المللــی اســتراتژیک و مطالعات 
سیاســی روســیه و دکتــر کیهــان برزگــر رئیــس پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک 
خاورمیانــه بــه طــرح دیدگاه هــاي خــود دربــاره موضــوع مزبــور پرداختنــد.

از چپ: آقای ویتالی نائومکین و دکتر کیهان برزگر



21مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

میزدگرد مشترک گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات خاورمیانه و هیئتی از دانشگاهیان ترکیه

پژوهشکده  ترکیه شناسی  گروه   1393 فروردین   30 شنبه  روز 
دانشگاهیان  از  هیئتی  با  میزگردی  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات 
گروه  مدیر  اطهری  اسداهلل  دکتر  نشست  دراین  کرد.  برگزار  ترکیه 
پژوهشکده  ترکیه شناسی  گروه  اعضای  پژوهشکده،  ترکیه شناسی 
روابط  بر  »مروری  داشتند.  حضور  مهمان  پژوهشگران  برخی  و 
کشورهای  بر  آن  تاثیر  و  ایران  هسته ای  »توافق  ترکیه«،  و  ایران 
در  اسالمگرایان  مجدد  »پیروزی  ترکیه«،  ویژه  به  و  منطقه 
در  ترکیه  »تالش های  و  کردها«  به  ترک ها  »نگاه  انتخابات«، 
اقلیم کردستان عراق«، »بحران  با  اقتصادی  زمینه گسترش روابط 
در  بحث  مورد  موضوعات  از  روسیه«  و  ترکیه  روابط  و  اوکراین 
برزگر  کیهان  دکتر  نیز  را  جلسه  این  مدیریت  بود.  میزگرد  این 
داشت. عهده  بر  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده  رئیس 

حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی فرانسوی در مرکز 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه

از فرانسوی  هیئتی   )201٤ مارس   8(  1392 ماه  اسفند   17 شنبه   روز 
که  کشور  این   Institute for Prospective and Security Studies in Europe

مهمان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بودند از پژوهشکده مطالعات 
 )Emmanuel Dupuy( دوپوی  امانوئل  آقای  کردند.  دیدار  خاورمیانه   استراتژیک 
و خانم پاتریشیا از طرف هیئت فرانسوی و از طرف پژوهشکده مطالعات استراتژیک 

قائم مقام  احمدی  حمید  دکتر  پژوهشکده،  رئیس  برزگر  کیهان  دکتر  نیز  خاورمیانه 
پژوهشکده، خانم طیبه دومانلو، آقایان مجید مهاجرانی، سعید شکوهی، دکتر سجاد 
عابدی، پیمان خواجوی، دکتر رحمت حاجی مینه و روزبه حاتمی از پژوهشگران مهمان 
پرداختند. بین المللی  و  منطقه ای  مسائل  مورد  در  تبادل نظر  و  بحث  به  پژوهشکده 



پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه 22

حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی رومانیایی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

ــی  ــی از رومان ــاه 1392 هیئت ــان م روز ســه شــنبه 28 آب
متشــکل از اعضــای دیپلماتیک و دانشــگاهی این کشــور 
کــه مهمان دفتــر مطالعــات سیاســی- بین المللــی وزارت 
امــور خارجــه بودنــد از پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک 
ــا اعضــای هئیــت علمــی و  خاورمیانــه دیــدار کــرده و ب
ــر در  ــث و تبادل نظ ــه بح ــکده ب ــگران پژوهش پژوهش
ــد. در  ــی پرداختن ــه ای و بین الملل ــائل منطق ــورد مس م

ایــن نشســت دو طــرف در مــورد »تأثیــرات بحران هــای 
ــرژی  ــت ان ــوریه در امنی ــه بحــران س ــه ای از جمل منطق
بین المللــی«، »جایــگاه ایــران و رومانــی در انتقــال 
ــیاه  ــای س ــارس و دری ــج ف ــت و گاز از خلی ــرژی نف ان
بــه اروپــا«، »نقــش ترکیــه در اتصــال اقتصــادی ایــران 
ــی  ــط سیاس ــده رواب ــی »آین ــور کل ــه ط ــی« و ب و رومان
ــد. ــر کردن ــث و تبادل نظ ــور« بح ــادی دو کش ـ اقتص

بازخوانـی رابطـه دین و سیاست در ایران با محوریت دموکراسی؛ با حضور دکتر حاتم قادری

روز پنجشنبه 5 اسفندماه 1392 گروه روندهای فکری 
را  نشستی  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده 
ایران  در  سیاست  و  دین  رابطه  »بازخوانی  موضوع  با 
دکتر  آثار  نقد  خصوص  در  دموکراسی«  محوریت  با 

حاتم قادری با حضور وی برگزار کرد. در این نشست 
اساتید  برخی  پژوهشکده،  مهمان  و  مقیم  پژوهشگران 
دکتری  مقاطع  دانشجویان  از  کثیری  جمع  و  دانشگاه 
حضور  مختلف  دانشگاه های  از  کارشناسی ارشد  و 

اسماعیلی فرد،  مریم  خانم  دومانلو،  طیبه  خانم  داشتند. 
آقای محمودرضا مقدم شاد، آقای رضا حسینی و آقای 
منصور براتی به بررسی آثار دکتر حاتم قادری پرداختند.

دکتر مجتبی مقصودی در تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در 
جلسه پذیرایی

تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در جلسه پذیرایی

از چپ: خانم مریم اسماعیلی فرد، دکتر حاتم قادری، خانم طیبه دومانلو، آقای محمودرضا مقدم شاد، 
آقای رضا حسینی و آقای منصور براتی
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حضور دکتر هرمیداس باوند و دکتر 
پیروز مجتهد زاده در نشست گروه 
خلیج فارس پژوهشکده مطالعات 
استراتژیک خاورمیانه

مطالعات  گروه  نشست   1392 اسفند   6 شنبه  سه  روز 
خلیج فارس با حضور دکتر داود هرمیداس باوند و دکتر 
پیروز مجتهدزاده با موضوع »بررسی مالکیت ایران بر 
جزایر سه گانه از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل« و 
با مدیریت خانم سمیه مروتی دانشجوی دکتری روابط 
پژوهشکده مطالعات  در  پژوهشگر مهمان  و  بین الملل 
استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست اعضای 
هیئت علمی، پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و 
کارشناسی ارشد  و  دکتری  دانشجویان  از  کثیری  جمع 
دکتر  ابتدا  در  داشتند.  حضور  مختلف  دانشگاه های 

دکتر سید جواد صالحی در جلسه پرسش و پاسخ

از راست: دکتر هرمیداس باوند، دکتر پیروز مجتهد 
زاده و خانم سمیه مروتی

تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در جلسه پذیرایی

عکس گروهی شرکت کنندگان در نشست با حضور دکتر هرمیداس باوند و دکتر پیروز مجتهدزاده

مجتهدزاده اشاره کرد که رقابت قدرتهای بزرگ برای 
سلطه هر چه بیشتر بر جهان یک امر داخلی نیست بلکه 
مربوط به نحوه استفاده این قدرتها از امکانات زمین در 
اقصی نقاط جهان است. بشر سیاسی می بایست درک 
کند جغرافیا چه امکاناتی در اختیار او قرار می دهد. این 
تحت تأثیر  را  کشورها  میان  قدرت  رقابت  نحوه  درک 
خود قرار می دهد. برای مثال امارات می خواهد با تکیه 
بر جغرافیا موجودیت خود را در مقابل ایران به نمایش 
هرمیداس  دکتر  نشست،  این  دوم  بخش  در  بگذارد. 
را  بحث  مورد  موضوع  بین الملل  حقوق  منظر  از  باوند 
این  به  اشاره  با  ابتدا  در  وی  دادند.  قرار  بررسی  مورد 
موضوع که وقتی صحبت از حمایت کشورهای عربی 
و غربی از ادعای امارات می شود، باید این نکته را مد 

نظر قرار داد که چرا این حمایت صورت می پذیرد. رشد 
در  سرسام آور  های  سرمایه گذاری  و  امارات  اقتصادی 
آن سبب شده است حتی انگلستان که پیشتر نظر خود 
را در مورد این جزایر اعالم داشته بود، به سبب منافع 
گفت،  برجسته  استاد  این  شود.  بازی  وارد  اقتصادی 
مباحث حقوقی  در  ایرانی ها  ما  نقطه ضعف همیشگی 
به  چندانی  توجه  ما  است.  بوده  عهدنامه ها  به  مربوط 
نکات و بار حقوقی واژگان نداریم. قراردادهای پویا را با 
قراردادهای ایستا گاهًا یکسان می پنداریم. قراردادهای 
پویا یک ضرب االجل همراه خود دارد، مانند قراردادهای 
امضا  به  معین  زمان  مدت  برای  تجاری  و  امنیتی 
می رسد. اما قراردادهای ایستا مشروط به زمان نیست.
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نشست مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانشگاه هلسینکی

از راست: خانم آیشي زیدان، خانم پائوال ترواینن، دکتر کیهان بزرگر، دکتر هانو جوسال و خانم مهدخت ذاکری

آقای آرش پیامی، پژوهشگر مهمان در جلسه پرسش و پاسخ

تبادل نظر شرکت کنندگان در نشست در جلسه پذیرایی

روز سه شنبه 30 اردیبهشت ماه 1393، پ ژوهشکده مطالعات 
استرات ژیک خاورمیانه با همکاري دانشگاه هلسینکي فنالند 
موضوع  با  را  نشستي   )University of Helsinki(

»تحوالت منطقه اي در پرتو تحوالت جهان عرب« برگزار 
کرد. در این نشست، تعدادي از دانشجویان دانشگاه هلسینکي، 
پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، اساتید دانشگاه و 
جمع کثیري از دانشجویان مقاطع دکتري و کارشناسي ارشد از 
دانشگاه هاي مختلف حضور داشتند. در نشست فوق از سوي 
،)Hannu Juusola( دانشگاه هلسینکي دکتر هانو جوسال 
دانشجوي   )Paula Tarvainen( ترواینن  پائوال  خانم 
زیدان  آیشي  خانم  و  مطالعات خاورمیانه  کارشناسي ارشد 
مطالعات  کارشناسي ارشد  دانشجوي   )Aishi Zidan(

پژوهشکده  از سوي  و  هلسینکي،  دانشگاه  در  خاورمیانه 
برزگر  کیهان  دکتر  نیز  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات 
رئیس پژوهشکده و خانم مهدخت ذاکري پژوهشگر مهمان 
پژوهشکده در این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
دانشگاه  استاد مطالعات خاورمیانه در  دکتر هانو جوسال، 
هلسینیکي فنالند، به عنوان نخستین سخنران به بحث درباره 
»پیامدهاي جنگ سوریه در لبنان« پرداخت. وي درآغاز بیان 
کرد که طي سال هاي گذشته، از آغاز انقالب هاي عربي، 
این منطقه بسیار آشفته بوده است. پیش بیني نتایج منطقه اي 
جنگ هاي داخلي، خیزش ها و ... غیرقطعي است؛ هیچ کس 
نمي داند که سرانجام برنده و بازنده چه کسي خواهد بود. 
اما آنچه مشخص است، این است که تحوالت منطقه اي 
به انحاء مختلف کشورهاي گوناگون را تحت تأثیر قرار داده 
است. به عنوان نمونه، در لبنان، تحوالت منطقه اي به شدت 
اوضاع داخلي این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در 
ادامه، آیشي زیدان و پائوال ترواینن درباره »روندهاي پس 
از بهار عربي در مصر و تونس« به ایراد سخنراني پرداختند؛ 

آنها نکات خود را در این باره به طور مقایسه اي و در بحثي 
مشارکتي با یکدیگر مطرح کردند. سپس، مهدخت ذاکري 
پژوهشگر مهمان پژوهشکده به بحث درباره »روابط ایران و 
مصر پس از انقالب هاي عربي« پرداخت. درآغاز، وي عنوان 
کرد که از لحاظ تاریخي، روابط میان این دو کشور بزرگ 
مسلمان در منطقه مملو از فراز و نشیب بوده است. پس از 
انقالب 2011 مصر، روابط دو کشور به طور چشمگیري 
شروع به بهتر شدن کرد. سپس وي درباره ارزیابي روابط 
ایران و مصر بیان کرد که در این خصوص، باید به عوامل 

داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي توجه کرد. دکتر کیهان 
برزگر نیز به نکته مهمي درباره روابط ایران و مصر اشاره 
کرد. از نقطه نظر او، روابط ایران و مصر از دیدگاه ایران 
مهم است زیرا برای نخستین بار، مصر از سیاست سنتی 
خود دارد خارج می شود؛ یعنی گسترش احساسات ضدایرانی 
توسط حسنی مبارک. در این راستا، وي بیان کرد که آنچه 

برای ایران مهم است، دیدن مصری است که ضدایرانی 
نباشد و این اولویت نخست ایران است و اینکه چه نوع 
حکومتی در این کشور حضور داشته باشد در مرحله بعدی 
برکناری  از  پس  ایران  واکنش  درنتیجه،  می گیرد.  قرار 
مرسي، به نوعی واکنشی مالیم بود. این امر نشان می دهد 
که ایران عالقمند به داشتن روابط بهتر با مصر است و 
دارد. وجود  کشور  دو  میان  فزاینده ای  ژئوپلیتیک  منافع 

عکس گروهی حاضرین در نشست
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استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده  مشترک  نشست 
خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان »بررسی 
تحوالت عراق و پیامدهای آن بر ایران و منطقه« روز 
مطالعات  پژوهشکده  در   93 شهریورماه   16 یکشنبه 
استراتژیک خاورمیانه برگزار شد. در این نشست دکتر 
سید محمدکاظم سجادپور، آقای محمد فرازمند، دکتر 
قدیر  دکتر  برزگر،  کیهان  دکتر  ابراهیمی فر،  طاهره 
پرداختند.  سخنرانی  به  احمدی  حمید  دکتر  و  نصری 
رئیس  برزگر  دکتر  خوش آمدگویی  با  نشست،  این 
شد.  آغاز  خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده 
فارس  خلیج  مدیرکل  فرازمند  محمد  آقای  ابتدا،  در 
چالش ها  عراق؛  »بحران  درباره  امورخارجه  وزارت 
خود  دیدگاه های  تبیین  به  منطقه«  در  فرصت ها  و 
عراق  بحران  در  که  کرد  تأکید  ابتدا  در  وی  پرداخت. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  ـ  سیاسی  چالش  نوع  دو 
توسط  موصل  سقوط   - امنیتی  چالش  و   -... و 
این چالش ها  داشت که هر دوی  و... - وجود  داعش 
می طلبید. را  ایران  اسالمی  جمهوری  فعال  حضور 
تهران  دانشگاه  استاد  احمدی  حمید  دکتر  سپس 
سخنرانی خود را با عنوان »آینده دولت ـ ملت سازی 
در عراق« بیان کرد. در ابتدا وی به اهمیت فوق العاده 
ارتباط دولت و ملت با هم اشاره کرد و عناصر سازنده 
دولتـ  ملت را برشمرد و با اشاره به پیشینه عراق، عراق 
را فاقد میراث سیاسی دانست؛ ضمن آنکه یکپارچگی 
قومی در عراق وجود نداشته است. در عراق دولت های 
عوامل  از  یکی  که  زبان  است.  داشته  وجود  اسالمی 
سازنده دولت ـ ملت می باشد در عراق منحصر نیست 

و زبان عربی است که متعلق به جهان اسالم است نه 
عراق. پس از سقوط صدام که دولت جدید روی کار آمد 
و قانون اساسی جدید نوشته شد سه گروه اکثریت شیعه 
که آرمان ساخت ملت عراق را در سر دارد و کردها که 
مشخص نیست تا چه حد به ملت عراق وفادار هستند 
و از هر فرصتی برای ایجاد کردستان مستقل استفاده 
می کنند. گروه سوم اهل سنت هستند و خود را مالک 
عراق می دانند. بنابراین شاهد هستیم که این گروه ها با 
هم همساز نیستند و یک دشمن مشترک )دگر( که این 
سه گروه را با هم متحد کند نیز وجود ندارد. بنابراین 
وجود  به  عراق  داخل  در  عقالنیت  یک  اگر  آینده  در 
نمی گیرد. صورت  عراق  در  ملت سازی  مسئله  نیاید، 
در ادامه نشست دکتر ابراهیمی فر دانشیار دانشکده علوم 
سیاسی ـ واحد تهران مرکز، پیرامون »تعامل ایران و 
یا  پیشگیرانه  دیپلماسی  عراق:  تحوالت  در  آمریکا 

استراتژی برد ـ برد« سخن گفت. در مورد رابطه ایران 
جواب  پیشگیرانه  دیپلماسی  عراق  مورد  در  آمریکا  و 
نمی دهد؛ زیرا دیپلماسی یک برنامه بلندمدت می باشد؛ 
مختلف  بحران های  دارای  روز  هر  عراق  تحوالت  اما 
می باشد و نمی توان دستورالعمل بلندمدت داشته باشد 
به بودجه و حمایت مردمی  نیاز  به دلیل  که در عراق 
داعش  با ظهور  عراق  در  می باشد.  مشکلی  بسیار  کار 
مواجهه  برای  ایران  تا  است  آمده  وجود  به  فرصتی 
باشد.  داشته  خودش  کنار  در  را  آمریکا  تروریسم،  با 
فکری  روندهای  گروه  مدیر  نصری  قدیر  دکتر  سپس 
خاورمیانه  استراتژیک  مطالعات  پژوهشکده  در 
عراق؛  کردستان  »آینده  عنوان  با  را  خود  سخنرانی 
بیان  گذشته«  سال  ده  استراتژیک  درس  هشت 
ده  زمانی  دوره  یک  در  که  است  معتقد  وی  کرد. 
خواهد  فدرال  شکل  به  عراق  کردستان  اقلیم  ساله 

»بررسی تحوالت عراق و پیامدهای آن بر ایران و منطقه«؛ موضوع نشست مشترک 
پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران

از راست: دکتر حمید احمدی، دکتر محمد فرازمند، دکتر کیهان برزگر، دکتر سید محمدکاظم سجادپور و دکتر طاهره ابراهیمی فر
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دکتر علی زینی وند، پژوهشگر مهمان در جلسه پرسش و پاسخ

عکس گروهی محققان و دانشجویان در نشست بررسی تحوالت عراق و پیامدهای آن بر ایران و منطقه

توانمندی های  داشتن  دلیل  به  عمل  در  اما  بود، 
سخت افزاری و نرم افزاری شکل یک کشور خواهد بود.
در ادامه نشست دکتر محمدکاظم سجادپور عضو هیات 
علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه پیرامون 
ادامه  »ابعاد بین المللی بحران عراق« سخن گفت. در 
را  عراق  بحران  پروسه،  دید  از  اگر  که  کرد  بیان  وی 
روندی  بازتاب  عراق  بحران  دهیم،  قرار  بررسی  مورد 
اتفاق  است که در 30 سال گذشته در نظام بین الملل 

افتاده است، هیچگاه تعداد بازیگران نظام بین الملل به 
این فراوانی نبوده است؛ قدرت های جهانی، منطقه ای، 
بازیگران  وجود  این ها  از  مهم تر  و  کوچک  کشورهای 
غیردولتی می باشد. بُعد دیگر آن باز شدن فضای عمل 
این  اینترنت  فضای  می باشد.  بازیگران  همه  برای 
فرصت را برای همه از جمله داعش فراهم نموده است 
که قدرت عمل آن ها را افزایش داده است. همچنین ما 
شاهد پوست اندازی نظام منطقه ای و بین المللی هستیم.

سخنران پایانی نشست نیز دکتر کیهان برزگر بود که 
سخنرانی خود را با عنوان »تحوالت عراق و امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران« ایراد کرد. وی سه نکته را مهم 
دانست: »تمامیت ارضی عراق«، »افراط گرایان سنی« و 
»نقش و جایگاه بین المللی ایران«. به نظر وی سیاست 
ایران در مواجهه با عراق بسیار هوشمندانه بوده است و 
تأکید بر تمامیت ارضی و چانه زنی برای دستیابی به منافع 
ایران را سرلوحه کار خود قرار داد. جمهوری اسالمی 
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روز دوشنبه 26 خردادماه 1393 پژوهشکده مطالعات 
استراتژیک خاورمیانه میزبان دکتر رندا سلیم مدیر 
خاورمیانه  مؤسسه  در  منطقه ای  گفتگوهای  بخش 
خارجی  سیاست  مؤسسه  پژوهشگر  و  واشنگتن 
دکتر  میزگرد،  این  در  بود.  هاپکینز  جان  دانشگاه 
کیهان برزگر رئیس پژوهشکده با خوش آمدگویی به 
دکتر اسلیم و معرفی مرکز از خانم سلیم خواست تا 
دیدگاه های خود را در مورد مسایل منطقه ای و به 
خصوص بحران های سوریه و عراق بیان کنند. در 
این نشست دکتر اسلیم سخنان خود را با اشاره به این 
موضوع که درحال حاضر بر روی یک برنامه مدیریت 
بحران در سوریه متمرکز است، آغاز کرد و به عالقه 
خود به موضوع روندهای حل منازعه و صلح سازی 
پرداخت. وی گفت در منطقه عربی، ما تاکنون شاهد 
یک روند حل منازعه در سطح ملی نبوده ایم و از روند 
حل منازعه  در لبنان پس از جنگ داخلی، عراق در 
سال های 2006 تا 2009، الجزایر بعد از جنگ داخلی 

و تشکیل کمیسیون های حقیقت و عدالت در مراکش 
پس از به قدرت رسیدن ملک محمد ششم از این 
تالش ها به عنوان تجربیات ناموفق در زمینه ایجاد 
گفتگوهای ملی و روندهای گفتگو و صلح در جهان 
عرب نام برد. در این نشست دکتر اسلیم سخنان خود 
را با اشاره به این موضوع که درحال حاضر بر روی 
یک برنامه مدیریت بحران در سوریه متمرکز است، 
آغاز کرد و به عالقه خود به موضوع روندهای حل 
منازعه و صلح سازی پرداخت. وی گفت در منطقه 
در  منازعه  حل  روند  یک  شاهد  تاکنون  ما  عربی، 
سطح ملی نبوده ایم و از روند حل منازعه در لبنان 
 2006 سال های  در  عراق  داخلی،  جنگ  از  پس 
تشکیل  و  داخلی  جنگ  از  بعد  الجزایر   ،2009 تا 
کمیسیون های حقیقت و عدالت در مراکش پس از 
به قدرت رسیدن ملک محمد ششم از این تالش ها 
به عنوان تجربیات ناموفق در زمینه ایجاد گفتگوهای 
ملی و روندهای گفتگو و صلح در جهان عرب نام برد.

حضور پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز در مرکز مطالعات 
استراتژیک خاورمیانه

دکتــر ام البنــی پــوالبـ  ایــن مقاله دکتــر ام البنــی پوالب 
در 2٤ آبــان مــاه 1393 در وب ســایت مرکــز منتشــر شــده 
ــه  ــد ک ــرح می کن ــه مط ــن مقال ــنده در ای ــت. نویس اس
افزایــش مــوج تنش هــای فرقــه ای در برخــی از کشــورها 
ماننــد ســوریه و عــراق حتــی مفهــوم واقعــی وجــود یــک 
ملــت در درون مرزهــای ملــی ایــن کشــورها را نیــز بــه 
ابهــام کشــانده اســت و ایــن ســؤال را مطــرح می ســازد 
کــه آیــا ســقوط دولتهــا در کشــورهای منطقــه خاورمیانــه 
موجــب ســقوط ملتهــا نیــز می شــود؟ در واقــع بــا توجــه 
بــه ســابقه تاریخــی حکومــت داری در خاورمیانــه می توان 
گفــت کــه کیفیــت حکومــت در ظهــور و ســقوط ملت هــا 
ــوده اســت. خیزش هــای مردمــی در برخــی  ــذار ب تأثیرگ
ــی  ــل تالش های ــه حاص ــه خاورمیان ــورهای منطق از کش
ــتیابی  ــدف دس ــا ه ــه ب ــرب منطق ــای ع ــه ملته ــود ک ب
ــات  ــی، اصالح ــون آزادی، دمکراس ــاخص هایی چ ــه ش ب
سیاســیـ  اقتصــادی و حصــول جامعــه مدنــی آن را اجــرا 
کردنــد. امــا امــروز بعــد از گذشــت 3 ســال از آغــاز ایــن 
ــه  ــه نهادین ــا دموکراســی در خاورمیان ــه تنه ــا ن خیزش ه
نشــده اســت بلکه بســیاری از کشــورهای منطقه مشــغول 
جنگهای فرقــه ای و مذهبی گردیده و عملیات تروریســتی 
و بمب گذاری هــای انتحــاری تبدیــل بــه برنامــه عــادی و 
روزمره در منطقه شــده اســت. ســقوط حاکمان مســتبد نیز 
نــه تنهــا نتیجــه ای نداشــته بلکه ملتهــای منطقــه گرفتار 
گــروه هــای افــراط گــرا شــده انــد و مــردم از تــرس جــان 
خــود و بــرای دور مانــدن از جنــگ هــا و اختالفــات فرقــه 
ای ـ مذهبــی مجبــور بــه تــرک کشــور خــود شــده انــد. 
ملتهــا در خاورمیانــه نیــز بایــد به رغــم تفاوتهــای قومیـ  
مذهبــی، بــا دســتیابی بــه آگاهــی از حس مشــترکی مانند 
زیســتن در درون یــک دولــتـ  ملــت و در داخــل مرزهای 
سیاســی مشــترک بهــره بگیرنــد تــا هویــت ملــی خــود 
را حتــی اگــر دولتهایشــان ســقوط کننــد، حفــظ نماینــد.

جایگاه ترانزیتی ترکیه و امنیت 
انرژی اروپا
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مسعود رضایی ـ این مقاله از مجموع مقاالت آقای مسعود رضایی 
شده  منتشر   1393 آذرماه   17 در  مرکز  سایت  وب  در  که  است 
است. نویسنده در این مقاله مطرح می کند؛ ترکیه به عنوان بخشی 
از تالش های هماهنگ برای گسترش دامنه واردات انرژی خود و 
ایفای نقش »پل انرژی« برای اتحادیه اروپا در تعدادی از پروژه های 
انتقال گاز و نفت دریای خزر به اروپا مشارکت دارد. طبق گفته وزارت 
خارجه ترکیه، هدف این کشور برقراری جریان پیوسته و مطمئنی 
از منابع بیشتر هیدروکربن دریای خزر و خاورمیانه به سمت ترکیه 
و اروپا از طریق سرزمین ترکیه است. به اعتقاد مقامات آنکارا، پیوند 
ژئوپلیتیک منطقه خزر به غرب از طریق ترکیه میسر است و این کشور 
الگویی مطلوب برای کشورهای خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی در 
ابعاد و زمینه های مختلف می باشد؛ چرا که ترکیه کشوری با گرایش 
غربی و اسالمی، عضو پیمان ناتو، معتقد به جدایی دین از سیاست 
و مدافع منافع غرب در منطقه است. اما هدف مهم ترکیه به عنوان 
یک الگو برای این کشورها که رضایت ایاالت متحده را نیز به همراه 
دارد، بیشتر تضعیف جایگاه کشورهای ایران و روسیه در منطقه خزر 
کشورهای  می تواند  ترکیه  آمریکایی ها،  نظر  از  می شود.  ارزیابی 
منطقه را وارد جامعه بین المللی کرده و امنیت انتقال انرژی خزر به 
اروپا را تأمین کند. همچنین در رابطه با ترکیه دو هدف استراتژیک 
مطرح است: نخست اینکه می بایست از بسته شدن راه های انرژی 
اوراسیا به روی آمریکا و غرب جلوگیری به عمل آورد. و دوم اینکه 
با  ایران  و  روسیه  حاکمیت  را تحت  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  نباید 
نفوذ رو به گسترش آن ها رها کند. از همین رو عوامل   ژئوپلتیکي و 
 انرژی  در  سیاست منطقه ای ترکیه  در حوزه  خزر  نقش مهمی  دارد. 
بنابراین، نزد مقامات آنکارا، جستجوی منابع در خزر و انتقال آن ها 
اروپا به عنوان یک »بازی بزرگ« جدید شناخته شده است و  به 
ترکیه را به یکی از شرکای مؤثر و مهم کشورهای اروپایی در تالش 
برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی روسیه تبدیل می کند.

جایگاه ترانزیتی ترکیه و امنیت انرژی 
اروپا

موضوع »خاورمیانه، امریکا و گروه داعش« در 
نشست گروه خاورمیانه و قدرت های بزرگ

در 5 مهــر مــاه 1393گــروه مطالعــات 
بــزرگ  قدرت هــای  و  خاورمیانــه 
اســتراتژیک  مطالعــات  پژوهشــکده 
اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  خاورمیانــه 
ــوریه  ــراق و س ــای ع ــوادث و رویداده ح
ــرح  ــران و ط ــایگان ای ــوان همس ــه عن ب
بــا  ارتبــاط  در  مختلــف  موضوعــات 
ــن حــوادث،  ــال ای ــکا در قب سیاســت امری
اقــدام بــه برگــزاری نشســت » خاورمیانــه، 
ــت  ــا مدیری ــش« ب ــروه داع ــکا و گ امری
دکتــر حســین دهشــیار مدیــر گــروه 
ــم  ــر ابراهی ــش دکت ــن همای ــود. در ای نم
ــر  ــب زاده، دکت ــد نقی ــر احم ــی، دکت متق
ــین  ــر حس ــری و دکت ــداهلل اطه ــید اس س
ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ــه ای ــیار ب دهش
اولیــن  عنــوان  بــه  متقــی  دکتــر 
شــکل گیری  نشســت،  ســخنران 
بحث هــای هویتــی در عــراق را طــی 
ســه مرحلــه تاریخــی بررســی نمــود: 
در  عربــی  هویــت  بــر  تأکیــد  اول؛ 
ــت(،  ــاورای مل ــطح Trans-nation )م  س
دوم؛ تأکیــد بــر هویــت عراقــی در ســطح 
ــت( و در نهایت   Nation-state )دولت-مل

ــیعه،  ــزای ش ــای مج ــر هویت ه ــد ب تأکی
 Sub-nation ــطح ــرد در س ــا ک ــنی ی س
ــخنران  ــری، س ــر اطه ــی(. دکت )پاره-مل
بعــدی نشســت، مطــرح کــرد کــه تجربــه 
انقــالب اســالمی ایــران، حکومــت طالبان 
ــالب  ــه انق ــز تجرب ــی ت ــوان آنت ــه عن )ب
اســالمی ایــران(، تجربــه القاعــده، تجربــه 

داعــش  تجربــه  و  المســلمین  اخــوان 
قــدرت  بــه  اســالم  ورود  عرصه هــای 
سیاســی بــوده اســت. وی تأکیــد کــرد کــه 
تنهــا راهی کــه جوامــع اســالمی می توانند 
ــدن  ــزه ش ــا رادیکالی ــه ب ــت مقابل در جه
دیــن از آن بهــره ببرنــد، نقــد دیــن توســط 
مصلحیــن و روشــنفکران مســلمان اســت.
بعدی،  سخنران  عنوان  به  نقیب زاده،  دکتر 
با حوادث عراق و  ارتباط  را در  سطح ملی 
که  داشت  اظهار  نمود. وی  بررسی  سوریه 
کشوری  هیچ  ایران،  و  ترکیه  از  غیر  به 
دولت  شکل گیری  مراحل  درخاورمیانه 
همین  و  است  نگذاشته  سر  پشت  را  ملت 
سقوط  با  همزمان  که  شد  باعث  موضوع 
صدام که از دیکتاتوری به عنوان ابزار الزم 
استفاده  آن  مرزهای  و  کشور  حفظ  جهت 
می نمود، بحران در این کشور شکل بگیرد.

دکتــر دهشــیار بــه عنــوان ســخنران آخــر 
همایــش، بــه تحلیــل ســطح داخلــی 
ــت.  ــراق پرداخ ــرایط ع ــا ش ــاط ب در ارتب
ــار  ــی وی اظه ــطح داخل ــوص س در خص
ــه  ــکا ب ــه امری ــش از حمل ــه پی ــرد ک ک
ــم در  ــم حاک ــال 2003، نظ ــراق در س ع
ایــن کشــور از طریــق ارعــاب )تشــکیالت 
امنیتــی(، خشــونت )ارتــش( و تطمیــع 
ــرل  ــه کنت ــن و جامع ــث( تأمی ــزب بع )ح
ــم،  ــن نظ ــی ای ــا فروپاش ــا ب ــد ام می ش
حفــظ  بــرای  اجتماعــی  گروه هــای 
امنیــت و کســب منافــع فعــال شــده 
و بــه نهــاد مذهــب متوســل شــدند.
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بررسی تحوالت منطقه خاورمیانه در 
نشستی با انجمن سیاست خارجی دانمارک

از چپ: آقای مایکل ارنریچ، دکتر کیهان برزگر و آقای سیروس رزاقی

مطالعات  پژوهشکده   ،1393 ماه  اردیبهشت   1٤ یکشنبه  روز 
دانمارک  خارجی  سیاست  انجمن  همکاری  با  خاورمیانه   استراتژیک 
 )ARA Enterprise( و موسسه آرا )Danish Foreign Policy Society(

نشستی را با موضوع »بررسی تحوالت منطقه خاورمیانه« برگزار کرد. در این 
نشست هیئتی بلندپایه از انجمن سیاست خارجی دانمارک که مهمان وزارت 
خارجه بودند، پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، اساتید دانشگاه و جمع 
های  دانشگاه  از  کارشناسی ارشد  و  دکتری  مقاطع  دانشجویان  از  کثیری 
مختلف حضور داشتند. از سوی انجمن سیاست خارجی دانمارک آقای مایکل 
رزاقی  سیروس  آرا،  مؤسسه  سوی  از   ،)Michael Ehrenreich( ارنریچ 
مطالعات  پژوهشکده  از سوی  و  مؤسسه  این  رئیس   )Cyrus Razzaghi(

استراتژیک خاورمیانه دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده در این نشست به 
ایراد سخنرانی پرداختند.

دکتــر غالمرضــا ســیدان نماینــده 
ــتی  ــای دوس ــی انجمن ه ــورای عال ش
ایــران بــا ســایر کشــورها اســت. 
مؤســس شــبکه شــورایعالی هماهنگي 
ــایر  ــران و س ــتي ای ــای دوس انجمن ه
کشــورها« بــا هــدف کمــک بــه 
تحقــق آرمان هــا و چشــم اندازهای 
ایــران  اســالمی  نظــام جمهــوری 
بــه  بین الملــل،  در عرصــه روابــط 
همــت جمعــی از پیشکســوتان عرصــه 
سیاســت و فرهنــگ کشــورمان در 
ــت. ــه اس ــیس یافت ــال 138٤ تأس س

معرفی آقای دکتر غالمرضا سیدان
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نشست »سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با توجه به تحوالت منطقه«

روز سه شنبه 17 تیرماه 1393 گروه مطالعات خلیج فارس 
خاورمیانه،  در  همکاری  و  کشمکش  مطالعات  گروه  و 
پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی با عنوان 
»سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه با توجه به تحوالت 
منطقه« با حضور دکتر فریده فرهی استاد روابط بین الملل 
دانشگاه هاوائی، دکتر حمید احمدی مدیر گروه کشمکش 
مدیر  صالحی  سیدجواد  دکتر  خاورمیانه،  در  همکاری  و 
گروه مطالعات خلیج فارس و آقای اردشیر پشنگ عضو 
گروه ترکیه شناسی پژوهشکده برگزار کرد. دکتر احمدی 
با  نشست  این  داشت.  بر عهده  را  نشست  این  مدیریت 

حضور دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده، پژوهشگران 
مقیم و مهمان و جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد 
و دکتری برگزار شد. در ابتدای نشست دکتر احمدی با 
خوشآمدگویی به خانم دکتر فرهی برای حضور در جمع 
دانشجویان و پژوهشگران، اندکی در مورد سابقه تحصیلی 
و پژوهشی این استاد برجسته دانشگاه هاوائی صحبت کرد 
و در ادامه از ایشان خواست تا به عنوان سخنران نخست، 
امریکا در قبال  را در مورد سیاست خارجی  نظرات خود 
در  فرهی  دکتر  کند.  خاورمیانه مطرح  در  اخیر  تحوالت 
ابتدای صحبت هایش عنوان کرد که تمامی صحبت های 

خود را با تکیه بر تحوالت منطقه دنبال خواهد کرد. او ادامه 
داد، امروز در شرایطی هستیم که اوضاع خاورمیانه برای 
کسانی که تحوالت این منطقه را دنبال می کردند هم قابل 
پیش بینی است و هم برای آینده این منطقه بسیار دردناک 
مهمترین  گذشته  سال  از یک  کمتر  در  گفت،  او  است. 
اوباما در خاورمیانه مسئله سوریه و عزمی  مسئله دولت 
هوایی  یعنی حمله  اجتناب ناپذیر می آمد  نظر  به  که  بود 
به سوریه. امروز ولی اگر خبرها درست باشد دولت اوباما 
حداقل به یک ائتالف نانوشته با دولت اسد فکر می کند 
را در شرایط کنونی حل کند. بحران دیگری  بتواند  که 

دکتر فریده فرهی، استاد روابط 
بین الملل دانشگاه هاوائی

دکتر کیهان برزگر در جلسه پرسش و پاسخ

از چپ: دکتر حمید احمدی، دکتر فریده فرهی، دکتر سید جواد صالحی و آقای اردشیر پشنگ 
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مطالعات  پژوهشکده   1393 تیرماه   1 یکشنبه،  روز 
استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم سیاسی 
در  افراط«  و  »اعتدال  موضوع  نشستی  طی  ایران، 
جمهوری  خارجی  سیاست  رویکردهای  و  خاورمیانه 

اسالمی ایران در این خصوص را بررسی کرد. در این 
نشست پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، اساتید 
دانشگاه و جمع کثیری از دانشجویان مقاطع دکتری و 
کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف حضور داشتند. 
دانشگاه تهران،  دکتر داوود فیرحی عضو هیات علمی 
دکتر سید عبداالمیر نبوی معاون پژوهشی پژوهشکده 
تحقیقات  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات 
عضو  سجادپور  محمدکاظم  سید  دکتر  فناوری،  و 
هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه 
مدیرگروه  و  علمی  هیات  عضو  برزگر  کیهان  دکتر  و 
علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات 
پرداختند.  خود  دیدگاه های  بیان  به  آزاد  دانشگاه 
ــه  ــخنران اول ک ــوان س ــه عن ــی ب ــر داوود فیرح دکت
در  تکفیــری  جهــادی  جریان هــای  از  را  داعــش 
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــد، معتق ــالم می دان ــان اس جه

گــروه بــر خشــونت مقــدس، بــه شــدت تکیــه 
کــرده و تشــیع را در مرکــز مبــارزات خــود قــرار داده 
ــالم  ــی در اس ــه سیاس ــگر اندیش ــن پژوهش ــت. ای اس
ــا بحــران داعــش گفــت: آنچــه در حــال  در رابطــه ب

حاضــر در عــراق مشــاهده می شــود، پدیــده ای اســت 
ــی در کشــورهای  ــون اساس ــه قان ــام آن را »تل ــه ن ک
خاورمیانــه« گذاشــته ام. در جوامــع خاورمیانــه اتفاقــی 
تحــت عنــوان »ضــرورت دموکراتیــزه کــردن جامعــه« 
ــک  ــد و ی ــروع می کنن ــدا ش ــا ابت ــد. این ه رخ می ده
ــت  ــن اس ــب ای ــند و جال ــی را می نویس ــون اساس قان
ــون  ــود قان ــد و خ ــاع ندارن ــر آن اجم ــز ب ــه هرگ ک
ــور  ــالف، مح ــل اخت ــع ح ــای مرج ــه ج ــی ب اساس
ــن  ــد ای ــالش می کنن ــز ت ــه نی ــت و هم ــارزه اس مب
ــد  ــیر کنن ــا تفس ــد ی ــر دهن ــی را تغیی ــون اساس قان
و بــه طــور معمــول نیــز آن را تغییــر می دهنــد. 
در ادامه، دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور با مطرح کردن این 
سؤال که »نسبت گروه های افراطی در منطقه با ایران چگونه 
است و این مسأله به چه شکلی قابل تحلیل است« گفت: 
این سؤال، بسیار مهم است زیرا »دگر« برای بسیاری از آنها 
ایران و تشیع است. وی افزود: امروز تنها بازیگر منطقه ای 
از بازیگران دنیای عرب که مقداری خارج از مرزهای خود 
بازی می کند، عربستان سعودی است که بازی بسیار عصبی 
و واکنشی دارد. دنیای عرب دچار یک رخوتی شده است که 
در مواردی به تجزیه این کشورها، دو پارگی و ... انجامید؛ 

چندپارگی  نظر  از  می گذرد  لیبی  در  آنچه  مثال  طور  به 
تکان دهنده است. این منطقه، بازیگران غیرعرب هم دارد 
از جمله ایران؛ برخالف آن چه در دنیای عرب رخ داده و 
بازیگران عرب در یک رخوت استراتژیک قرار گرفته اند، 
است. آمده  باال  منطقه ای  بازیگر  یک  عنوان  به  ایران 
بعدی،  سخنران  عنوان  به  نبوی  عبداألمیر  سید  دکتر 
در  خواهانه  دموکراسی  روند  شکست  مقصر  مهم ترین 
منطقه را اسالم گرایان میانه رو دانست و گفت: اصوال 
اسالم گرایان میانه رو نیز نیروهای سیاسی ـ اجتماعی 
دموکراسی  و  مسالمت آمیز  گذار  برای  قابل اعتمادی 
نقطه  عنوان  به  القاعده  اسالم گرایی  نیستند.  خواهی 

از  عطفی در تحوالت اسالم گرایی رادیکال است. وی 
منظری کلی تر، اسالم گرایی القاعده را به عنوان نقطه 
و  دانست  رادیکال  اسالم گرایی  تحوالت  در  عطفی 
افزود: اسالم گرایی القاعده دارای سه نسل است. نسل 
اول همان خود القاعده و تأسیس جبهه جهانی اسالمی 
علیه صلیبیون و یهودیان است که نقطه عطف حرکت 
آن و ورود به فاز بین المللی مبارزه، 1997 با بمب گذاری 
در سفارت مصر در پاکستان است. نسل دوم القاعده از 
سال 2003 به بعد در عراق شکل می گیرد یعنی حمله 
آمریکا به عراق و نیروهای ائتالف که سبب سرنگونی 
با برنامه ریزی ایمن  از این به بعد  حزب بعث می شود. 
الظواهری پیش می رود. در این نسل، شبکه های جهادی 
به صورت قارچ گونه در کشورهای مختلف رشد می کنند، 
به لحاظ فکری و ایدئولوژیک با مرکز فرماندهی همسو 
هستند اما نوعی آزادی عمل دارند. نسل سوم القاعده 
دقیقًا  نسل  این  می گیرد.  بعد شکل  به   2011 سال  از 
نقطه عطفی به شمار می رود زیرا جهاد جهانی نسل اول 
در اینجا به جهاد محلی تبدیل می شود. از سال 2011 
به بعد در کشورهایی که دچار تحوالت عربی شده اند، 
خالء قدرت مشاهده می شود یعنی نظم سیاسی موجود 

»اعتدال و افراط در خاورمیانه«؛ موضوع نشست مشترک گروه »مصر و شمال آفریقا« پژوهشکده 
مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران

از راست: دکتر داوود فیرحی، دکتر سید عبداألمیر نبوی، 
دکتر سید محمدکاظم سجادپور و دکتر کیهان برزگر

خانم مریم پاشنگ، پژوهشگر مهمان در جلسه پرسش و پاسخ
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به  و  است  شده  تضعیف 
سیاسی  احزاب  ضعف  علت 
موجود،  اجتماعی  نیروهای  و 
و  مستحکم  سیاسی  نظم  هنوز 
است.  نگرفته  شکل  مقتدری 
با  برزگر  کیهان  دکتر  نهایت  در 
افراط گرایی  که  نقشی  به  اشاره 
ایران  ملی  امنیت  در  ای  منطقه 
گفت:  باشد  داشته  می تواند 
این  که  است  این  اصلی  نکته 
افراط گرایی یک شکل کالسیک 
ایدئولوژیک دارد و طبیعتاً دارای 
شیعی،  ضد  ضدایرانی،  جنبه 

مرزهای  ضد  ملی،  دولت  ضد 
سیاسی، انحصارگرا، ایدئولوژیک 
در  است.  دموکراسی  ضد  و 
گرایی  افراط  این ها،  همه  کنار 
است  یافته  نیز  جدیدی  ویژگی 
که می تواند از لحاظ امنیت ملی 
باشد؛  نگران کننده  واقعا  ایران 
افراطی  جریان های  این  اینکه 
یافته اند.  هم  ژئوپلیتیک  جنبه 
افراط با گروه های فروملی شروع 
دولت ها  امروز  متأسفانه  و  شد 
هستند که پشت این جریان های 
افراطی قرار دارند. به طور مثال 

طریق  از  داعش،  لجستیک 
ترکیه بود یا نقشی که عربستان 
سعودی همین االن پشت داعش 
ایفا می کند. دکتر برزگر با اشاره 
عربستان  و  ایران  روابط  به 
بهار  تحوالت  داد:  توضیح 
دولت های  که  داد  نشان  عربی 
نقش  می توانند  واقعاً  منطقه ای 
تحت  را  ای  فرامنطقه  بازیگران 
تاثیر خود قرار دهند؛ به طور مثال 
در حال حاضر در سوریه، آنچه در 
علوم سیاسی  و  بین الملل  روابط 
»تنازعات درون کشوری« نامیده 
آمدن  باال  حال  در  می شوند، 
منطقه ای  بازیگران  هستند. 
را  آن  که  هستند  بازیگرانی  نیز 
آمریکایی ها  می کنند.  مدیریت 
و اروپایی ها نیز کاری نمی توانند 
معتقدند  بسیاری  و  دهند  انجام 
که ایران و عربستان هستند که 
تأثیر اصلی را درون منطقه دارند.

مریــم پاشــنگ ـ خانــم مریــم پاشــنگ پژوهشــگر 
مهمــان پژوهشــکده در مقالــه ای کــه در 28 بهمن مــاه 
1393 در وب ســایت مرکــز منتشــر شــده اســت مطــرح 
می کنــد کــه کاهــش شــدید قیمت هــای نفــت از 
حــدود 110 دالر بــه حــدود 50 دالر در هــر بشــکه در 
مــدت کمتــر از 7 مــاه نگرانی هایــی را در مــورد رونــد 
ــی و گازی  ــن نفت ــع در میادی ــه موق ــرمایه گذاری ب س
ــه وجــود  ــت ب ــد و عرضــه نف ــش تولی ــا هــدف افزای ب
ــوه  ــه طــور بالق ــد ب ــن کاهــش می توان آورده اســت. ای
ــن  ــعه میادی ــای توس ــف برنامه ه ــر و توق ــث تأخی باع
نفتــی و گازی در کشــورهای خاورمیانــه شــود کــه 
ــد نفــت خــام متعــارف  بخــش اعظــم پروژه هــای تولی
جهــان در آن قــرار دارد. بــا توجــه بــه وابســتگی 
ــع  ــه مناب ــیایی ب ــد آس ــه رش ــورهای رو ب ــاد کش اقتص
ــدت و  ــا در میان م ــش قیمته ــه، کاه ــی خاورمیان نفت
بلندمــدت بــه ضــرر رشــد اقتصــادی آســیا خواهــد بــود. 
ــع متعــارف انرژی هــای  ــه محدودیــت مناب ــا توجــه ب ب
و  خاورمیانــه  در  آن  جغرافیایــی  تمرکــز  و  فســیلی 
ــاز کشــورهای  ــش نی ــن افزای ــا و همچنی شــمال آفریق
ــن  ــت و گاز ای ــع نف ــه مناب ــیایی ب ــد آس ــال رش در ح
ــوازن  ــرژی ت ــه ان ــالل در عرض ــه اخت ــق، هرگون مناط
ــد و افزایــش قیمت هــا  ــر هــم می زن ــا تقاضــا را ب آن ب
ــدم  ــر، ع ــوی دیگ ــت. از س ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب
تنش هــای  علــت  بــه  موقــع  بــه  ســرمایه گذاری 
ــن  ــم و همچنی ــگ و تحری ــژه جن ــه وی ــی ب ژئوپلیتیک
کاهــش شــدید قیمت هــای نفــت رونــد افزایــش تولیــد 
و عرضــه را کنــد خواهــد کــرد. ایــن امــر بــرای رشــد 
اقتصــادی آســیا و در نهایــت اقتصــاد جهانــی در بلنــد 
ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی ب ــای منف ــدت پیامده م

کاهش قیمت نفت خاورمیانه و تأثیر 

آن بر اقتصاد آسیا

دکتر طاهره ابراهیمی فر در تبادل نظر با دانشجویان در جلسه 
پذیرایی

دکتر فیرحی در تبادل نظر با دانشجویاندکتر قاسم افتخاری در تبادل نظر با دانشجویان

عکس گروهی محققان و دانشجویان در نشست اعتدال و افراط در خاورمیانه 
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گروه های مطالعاتی پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
سال تحصیلی 1392-1393

دکتر کیهان برزگر
)مدیر گروه(

زهرا توکلی
)دبیر گروه(

محمدتقی ابراهیمی فریبرز ارغوانیبهزاد دانشفرسعید شکوهی
خوجین

دکتر شیدا مهنامجواد جمالیاحمد شاکریدکتر بهادر صادقیدکتر ام البنی پوالبحمید سجادی

سید حسن صادقی 
حقیقی جهرمی

مریم مطیعی حمید رمضان پورسحر داوودیحجت حشمتی نژاد
)دبیر گروه(

علیرضا حیدریزهرا ابوترابی اردستانیمنیر خلقیمحمدرضا حق شناسحسین آجورلو

دکتر حمید احمدی
)مدیر گروه(

فاطمه سررشته ایزد عبداهلل مرادی
موسی

مریم جنیدیاحمد فضیلتدکتر سجاد عابدیمریم پاشنگفهیمه قربانی

دکتر عبداألمیر نبویعلی اسماعیلی اردکانی
)مدیر گروه(

روزبه کردونی

اعضای 
گروه مطالعاتی

»سیاست خارجی«

اعضای
گروه مطالعاتی
 »خلع سالح«

اعضای 
گروه مطالعاتی

»کشمکش و همکاری
در خاورمیانه«

اعضای
گروه مطالعاتی
»امنیت انرژی«

اعضای 
گروه مطالعاتی

»مصر و شمال آفریقا«

منیر حضوری 
)دبیر گروه(

دکتر اعظم مالییمحمد سلطانی نژادسیمین بهبهانی
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گروه های مطالعاتی پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
سال تحصیلی 1392-1393

دکتر اسداهلل اطهریدکتر علی محمدیانهوشنگ عزیزیحسن احمدیانحسین ابراهیم نیا
)مدیر گروه(

سحر تقی پور
)دبیر گروه(

اسماعیل اقبالمهناز گودرزیرحمت حاجی مینه

اعضای
گروه مطالعاتی
»ترکیه شناسی«

مسعود رضایی

 دکتر قدیر نصری
)مدیر گروه(

طیبه دومانلو
)دبیر گروه(

دکتر روژان حسام 
قاضی

سلمان صادقی زادهپیمان خواجوی

اعضای 
گروه مطالعاتی

»روندهای فکری«

محمودرضا مقدم شاد

دکتر زهیر صیامیان مهدی روزخوشمریم اسماعیلی فردنسرین قنواتیمجتبی قلی پورغالمعلی سلیمانی
گرجی

سارویه مذهبی

دکتر سید جواد صالحیمختار نوریحسین ظفریمیثم قهرمان
 )مدیر گروه(

سمیه مروتی
)دبیر گروه(

اعضای
گروه مطالعاتی
»خلیج فارس«

سکینه ببری

آقای سیدمرتضی مجید مهاجرانیفاطمه هموئیدکتر سیامک بهرامی
کاظمی دینان

دکتر حسین دهشیار آقای طهورث حیدری
)مدیر گروه(

اعضای
گروه مطالعاتی
»خاورمیانه و 

قدرت های بزرگ«

علی رستمیمحمد علی مهتدیدکتر ابوالقاسم قاسم زاده
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زهرا محمودی
)دبیر گروه(

دکتر امیر هوشنگ عزیز عباسی
میرکوشش

امیرعباس خوشکاردکتر حجت مهکوییسید مهدی حبیبیمهدخت ذاکری

آشنایی با برخی از همکاران اجرایی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

سحر تقی پور
دستیار برنامه پژوهشگران مهمان در 
سال های تحصیلی )1396-1395 و 

 )1394-1395

 زهرا توکلی
دستیار برنامه پژوهشگران مهمان در 
سال های تحصیلی ) 1394- 1393 

و 1393-1392 و 1391-1392 
و 1391-1390( و کارشناس سایت 

انگلیسی و فارسی مرکز

 مریم سلمان یزدی
معاون اجرایی مرکز 

 بهرام علی بیگی
مدیر داخلی

 سید محمدعلی حسینی
پشتیبانی

الهام شیرازیانی
مدیر روابط عمومی

 محمد حسین فرهودی
مسئول فنی وبسایت مرکز

 سیدعلی نجات
کارشناس سایت عربی مرکز

 ابوطالب رضایی
پشتیبانی

 علیرضا عباسی
پشتیبانی



مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
آدرس: تهران ـ بلوار کشاورز ـ خیابان نادری ـ شماره 8 ـ تلفن: 90-88972187- فکس: 88972183

تدوین: زهرا توکلی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
http://fa.cmess.ir/      http://ar.cmess.ir/      http://en.cmess.ir/

وب سایت عربیوب سایت فارسیوب سایت انگلیسی


