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 چکیده

آرژانتین و ایران بدلیل نسبت دادن انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس به جمهوری اسالمی ایران و متحدین ایران سال ها روابط 

سیاسی کشور  -دینیخود را در پایین ترین سطوح نگه داشته اند. ایران با رد این ادعا و محکوم کردن آن، دشمنان گفتمان انقالب 

سیاسی را داشته و  -تروریستی می داند. قطع روابط دو طرف تنها باعث جلوگیری از سودبری اقتصادیمسئول این عمل  خود را

سیاسی بدلیل وجود دشمنی مشترک و جغرافیای انسانی ویژه کشوری خاص برای  -آرژانتین برای ایران عالوه بر سودبری اقتصادی

طریق این کشور ایدئولوژی جدید مدیریت جهانی را به دیگر فرهنگ صادرات فرهنگ و گفتمان انقالب ایران بود که می توانست از 

 ها و جوامع جهان منتقل کنند.

 واژگان کلیدی: آمیا، انگلیس، اسرائیل، ترور، ایدئولوژی
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 مقدمه:

براساس آنچه در اسناد روابط دوجانبه ایران و آرژانتین آمده است روابط دوکشور براساس عهدنامه مودت و تجارت بین دوکشور که 

بین اسحاق خان مفخم الدوله وزیر مختارو ایلچی مخصوص دولت ایران در آمریکا با دکتر ادوارد وایلد  2097ژوئیه 72تاریخ 

انتین در مکزیک و هلند امضا گردید، برقرار شده است. در مفاد این عهدنامه آمده است که آرژوزیرمختار و ایلچی مخصوص دولت 

چون دولتین ایران و آرژانتین مایل به استقرار روابط مودت و تجارت بین دوکشور می باشند، این عهدنامه ی صلح و دوستی بین 

لدین شاه در ایران و خولیوروکا در آرژانتین بوده است. پس از دوکشور به امضا می رسد. عهدنامه ی مودت دوکشور در عهد مظفرا

در بلژیک مبادله گردید. وسفارت ایران هم در بوینس آیرس  2091امضای عهدنامه و تایید آن توسط دولت های دوکشور در سال

بوده است و سفرهایی نیز در قبل از پیروزی انقالب اسالمی در ایران بصورت عادی در جریان  افتتاح گردید. روابط دو کشور تا

باالترین سطوح بین دو کشور در جریان بود. با پیروزی انقالب اسالمی، روابط دو کشور ایران و آرژانتین اگر چه متاثر از این موضوع 

تین و شد و همسان با سایر کشورهای آمریکای التین در مقطع کوتاهی کاهش یافت اما با پایان یافتن دوره دیکتاتوری در آرژان

بازگشت دموکراسی به این کشور و انتخاب دولت جدید به رهبری حزب رادیکال، روابط مجدد رشد صعودی گرفت، آلفونسین 

مناسبات ایران وآمریکای التین از همان آغاز پیروزی  (buenosaires.mfa.ir) .همچنین در روابط خارجی از آمریکا فاصله گرفت

جه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران بوده است در این میان یک عامل مهم، زمینه روانی انقالب اسالمی هم همواره مورد تو

مناسبات را هموار ساخت. انقالب اسالمی در ایران با وقوع انقالب های سوسیالیستی در آمریکای التین که سابقه ضد آمریکایی 

الب اسالمی ایران حتی در جوامع مذهبی غیر مسلمان هم نظر فرهنگی و ایدئولوژیک پیروزی انق داشتند همزمان شد، بنابراین از

را می توان ذکر کرد، چرا که وقوع انقالب در هردو کشور تقریبا مقارن  ئهآثار خود را برجای گذاشت. در این میان، نمونه نیکاراگو

ان بیان کرد، این دو انقالب را می توان به عبارتی همان گونه که اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوئه نیز در دیدار خود از ایر باهم بود و

انقالبهای دوقلو نامید. در این انقالب نیز همانند انقالب ایران روحانیون نقش مهمی داشتند، به گونه ای که سوموزا دیکتاتور 

انقالبیون این کشور، ضمن تاکید بر نقش کشیشان در انقالب، به وجود ارتباط بین  2020سرنگون شده نیکاراگوئه در انقالب 

نیکاراگوئه و ایران اشاره کرده و گفته بود کشیش هایی که در انقالب نیکاراگوئه نقش داشتند، پیش از پیروزی این انقالب به ایران 

(. بعد از پیروزی انقالب اسالمی 2902رفت و آمد داشته و با امام خمینی )رهبر انقالب( مالقات می کردند )مجیدی و میراب زاده، 

ابطه با آمریکا، و نیز با تحت تاثیر قرار گرفتن روابط ایران و کشورهای غربی مانند انگلیس و کشورهای مشترک منافع مانند و قطع ر

زالند نو، استرالیا و کانادا، ایران برای تامین مایحتاج کشاورزی، بیشتر به کشورهای جهان سوم، بخصوص آمریکای التین سوق پیدا 

مان روابط تجاری گسترده زشمسی بود. ایران در آن  2921و  2921ی اولیه انقالب اسالمی تا سالهای کرد، که اوج آن در سالها

میلیون دالر که حتی به یک میلیارد دالر هم رسید و بعد از آن که روابط دست خوش مسائل سیاسی  099ای با آرژانتین داشت 

کرد و بدین ترتیب روابط تجاری ایران و برزیل گسترش یافت و برزیل دا یران و آرژانتین به سمت صفر میل پشد و روابط تجاری ا

(: در آمریکای التین به خاطر بعد ش 09-27بر گفته کاردار جمهوری اسالمی ایران در آرژانتین )طی سالهای  جایگزین آن شد. بنا
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یران و اسالم وجود ندارد و معموال اخبار و مسافت و تبلیغات منفی رسانه های غربی و مسائل درونی و پیرامونی شناخت مناسبی از ا

نظراتی که از ایران در آنجا وجود دارد، اخباری حاشیه ای و جنبی است مگر خبری را که رسانه های غربی بخواهند به آن دامن 

ر این خصوص اتخاذ بزنند، مانند مسائل آرژانتین یا موضع گیری هایی که در ارتباط با مسائل خاورمیانه است و نظراتی که ایران د

می کند، لذا در آن زمان است که توجه به ایران بیشتر می شود و در غیر اینصورت بیشتر در حاشیه است. به دلیل آنکه اخبار را از 

رسانه های غربی پی گیری می کنند خیلی از برداشت ها و تصورتشان نسبت به اسالم و ایران، تحت تاثیر تبلیغات و اخبار رسانه 

 (. 2900ربی است )پایگاه حوزه، های غ

 فرضیه:

 ه و ضرر کرده استبردنایران از قطع شدن رابطه با آرژانتین هیچ سودی 

 سیاسی با ایران بعد از پروژه تروریستی آمیا ضرر کرده است -فرهنگی  ، بخصوصآرژانتین بدلیل نداشتن رابطه گسترده

 دگان انفجار آمیا قرار گرفته اندنفع گردانسوء استفاده برای منایهودیان آزاد آرژانتینی مورد 

 روش تحقیق

تحلیلی بوده و نیز از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شدده اسدت  -نوع تحقیق در این نوشتار، توصیفی

 پذیرفته است.گرداوری اطالعات نیز بر مبنای روش کتابخانه ای و اینترنتی، با تکیه بر شواهد تاریخی موجود صورت 

 تجربه یکسان: دشمن مشترک و

اشغال دارد و آن را جزئی از سرزمین های  در میالدی و از دوره استعمار جزایر مالویناس را به نوعی 2099انگلیس از ژانویه سال 

ر حاکمیت سمیان دو کشور آرژانتین و انگلستان بر  2007(. جنگ 2902ماورائ بحار خود می داند )موسسه مطالعات آمریکا، 

جزایر مالویناس قطع روابط میان دو کشور را به دنبال آورد که به عنوان یک نقطه قابل توجه در تاریخ روابط دو کشور به شمار می 

(. کمیته ویژه استعمار زدایی سازمان ملل مکررا به بریتانیا تاکید نموده تا دست از استعمار این جزایر بردارد. 2921آید )اصغری، 

یا  مایل 999یا عضو این کمیته نبوده و از حضور در این جلسات امتناع می ورزد. فاصله جزایر مالویناس تا آرژانتینبریتان

کیلومتر است. اعضای مرکسور در مورد مسئله  27999بیش ازیعنی مایل  0999تا سواحل انگلستان کیلومتر و 199حدود

پرچم انگلیس و فالکلند در  چه اعالم کرده اند که از پهلوگیری کشتی های باحاکمیت آرژانتین بر جزایر مالویناس به صورت یک پار

نوالند سخنگوی وزارت امور  بنادر خود جلو گیری می کنند که این مسئله با خشم مقامات انگلیس مواجه گردیده است. ویکتوریا

اکمیت کنونی دولت انگلیس بر این جزایر را خارجه آمریکا بیان داشت: موضوع آمریکا همچنان مایل به حفظ بی طرفی است، ما ح

به رسمیت می شناسیم و درمورد ادعاهای مبنی بر تمامیت ارضی، موضع خاصی نداریم از این رو موضع ما تغیری نکرده 

طرفی درگیری دو کشور که فاصله زیاد در میزان قدرت جهانی را دارا می باشند بی  ( زمانی که بین اختالف و2902زمانی، است.)

 آرژانتین موضع بیطرفی گرفت. دیگران تنها کمک و نوعی حمایت از کشور قدرتمند است مانند آمریکا که بین مناقشه انگلیس و
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این جزایر از دو جهت دارای اهمیت استراتژیک برای انگلیس هستند که لندن حتی حاضر است برای حفظ آنها به جنگ متوسل 

 79لویناس بر اساس تخمین هایی که سازمان های زمین شناسی انگلیس اعالم کرده اند معادل شود. اهمیت میادین نفتی جزایر ما

میلیارد بشکه نفت است. این منبع عظیم بکر و دست نخورده انرژی، انگیزه ای بسیار قوی به دولت لندن برای تداوم حضور خود در 

جزایر مالویناس گنجینه ای است که هر لحظه اشتهای انگلیسی  میلیارد بشکه نفت در اعماق آبهای 79مالویناس داده است. وجود 

ها را برای کشف و استخراج بیشتر و بیشتر می کند. اما اهمیت جزایر مالویناس تنها به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت در آن نیست 

وی حدود مرزی مورد ادعای خود در انگلیس دعاوی خود را ر 7990بلکه این جزایر در مسیر قاره جنوبگان قرار دارد، اول ماه مه 

قطب جنوب  به سازمان ملل متحد تسلیم کرد که عبارت است از یک میلیون کیلومتر مربع از قطب جنوب یعنی از آتالنتیک 

جنوبی تا اقیانوس جنوبگان، دست برداشتن از جزایر مالویناس در نهایت به از دست دادن این سرزمین ها منجر خواهد شد. در 

درصد آب شیرین جهان در  09نوبگان باید دانست که در این قاره منابع معدنی و طبیعی بسیاری وجود دارد، برای مثال مورد ج

یخچال های قطب جنوب است اهمیت این یخچالها با کم شدن آب شیرین و افزایش جمعیت کره زمین بیش از پیش احساس می 

دریایی برای )مدیریت( تغذیه جهانی را می توان نام برد. استقالل انگلیس در  شود و همچنین منابع عظیم زیر زمینی و منابع دیگر

جزایر مالویناس برای به دست آوردن منافع خود در قاره جنوبگان بسیار ضروری است. در همین راستا دولت انگلیس منطقه ای در 

(. 2902چم خود را در آن باال برده است )کیهان، قطب جنوب را که آرژانتین ادعای آن را دارد به اسم خود نامگذاری کرده و پر

اعضای سازمان انرژی آمریکای التین طی نشست خود در پایتخت السالوادر با صدور بیانیه ای حمایت رسمی خود را از حق مالکیت 

اف و استخراج نفت از آرژانتین بر جزایر مالویناس اعالم کرده و متذکر شدند که هر گونه اقدامی از سوی دولت انگلیس برای اکتش

این منطقه غیر قانونی و غیر مجاز به شمار می رود. این بیانیه که به امضای تمامی کشورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب می 

باشد بیانگر حمایت این کشورها بر حق حاکمیت آرژانتین بر این جزایر و همچنین نواحی دریایی اطراف آن است )دز نیوز، 

ل فیلموس وزیر دولت آرژانتین در امور جزایر مالویناس، با اشاره به حفاری های صورت گرفته توسط شرکت های (. دنی2909

انگلیسی در این جزیره به شبکه بی بی سی در لندن گفت، شرکت های نفتی بطور غیر قانونی در خاک آرژانتین حفاری کرده اند 

انتینی را از دستشان خارج کنند. فیلپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس در میلیون آرژ 11وما اجازه نمی دهیم که آنها ثروت 

واکنش به این اظهارات گفته است آرژانتین باید دست از رفتار خود بردارد و مثل یک عضو متعهد به جامعه جهانی رفتار نماید 

 (.2901)ایرنا، 

درصد مصرف جهانی انرژی در ردیف 92باشد، نفت بادرصد رشد جهانی مصرف انرژی  در بخش نفت و گاز می 09هم اکنون 

درصد مصرف جهانی انرژی را تشکیل 79نخست منبع تامین کنندگی اصلی انرژی جهان قرار دارد لیکن روند مصرف گاز طبیعی 

بیش  سال آینده 99(. عمر ذخایر انرژی خاورمیانه بیش از سایر مناطق جهان می باشد که در2900 می دهد)نقره کار شیرازی،

(. براساس پیش بینی های به عمل آمده تولید 2909 این منطقه تامین خواهد شد)نفت نیوز، درصد انرژی مصرفی جهان از09از

افت  7979میلیون بشکه تا سال  1ز به کمتراز ومیلیون بشکه در ر2نفت خام اروپا بویژه در منطقه دریای شمال از میزان فعلی 

میلیارد متر مکعب درسال، در یک افق زمانی 999لی گاز اروپا از دریای شمال نیز از سطح کنونی خواهد نمود، همچنین تولید داخ

طول سه دهه آینده، تولید انرژی اتحادیه اروپا  قابل پیش بینی فزونی نخواهد یافت. براین اساس پیش بینی شده است که در

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ایطی صورت می پذیرد که انرژی وارداتی اتحادیه اروپا در درصد کاهش خواهد داشت. کاهش ذخایر داخلی انرژی اروپا در شر22

درصد گاز طبیعی خود را وارد می 19درصد نفت و 27درصد رشد خواهد داشت هم اکنون اتحادیه اروپا 21طول این سه دهه 

ت وارداتی ، نف7999( تاسال 7997نماید، براساس پیش بینی های به عمل آمده توسط کمیسیون اروپا درغالب ))سند سبز(( )

درصد افزایش خواهد یافت. اتحادیه اروپا در رابطه با امنیت  09درصد به 19درصد و گاز طبیعی از 09درصد به 27اتحادیه از 

انرژی، خود را در وضعیتی آسیب پذیر و شکننده می بیند زیرا واردات انرژی این اتحادیه عموما از مناطقی صورت می پذیرد که 

اطمینان و اعتماد در صدور انرژی هستند. خاورمیانه به عنوان کانون اصلی بحران بین المللی  ،چون پایداریهم یاساسا فاقد عناصر

و روسیه  که به عنوان کشوری که از صدور انرژی خود به بازارهای مصرف انرژی بهره گیری سیاسی و امنیتی می نماید همگی 

 (. بیانیه وزارت امور خارجه انگلیس2901یه اروپا قرار گیرد )ملک محمدی، سبب شده اند تا امنیت انرژی در صدر دستورکار اتحاد

درصد تاکید کردند که می خواهند جزو سرزمین های  00ساکنان جزایر فالکلند با اکثریت بیش از  7929در همه پرسی سال  هک

ری های لفظی مقامات انگلیس و آرژانتین (. با تشدید در گی2907ماوراء بحار انگلیس باقی بمانند )خبرگزاری جمهوری اسالمی، 

بر سر ملکیت جزایر مالویناس، دیویدکامرون نخست وزیر انگلیس اعالم کرد انگلیس حا است برا تصاحب جزایر بار دیگر با آرژانتین 

هر دو طرف  نیز بر سر حاکمیت این جزایر باهم وارد جنگ شدند. این جنگ از 2007وارد جنگ شود، انگلیس و آرژانتین در سال 

مدت و بلند مدت خود برای  ه(. انگلیس در طول تاریخ خود با برنامه ریزی های کوتا2902 قربانی گرفت )سایت شبکه خبر، 091

رسیدن به منافع شخصی خود چنان روزگار ملت ها را سیاه کرده است که حتی بعضی ملتها را بجایی رسانده که دیگر توان 

از دست داده اند از این رو لقبی همچون روباه پیر به آن داده اند اما وقتی بصورت همه جانبه  تشخیص علت بدبختیهای خود را

تاریخ انگلیس و برخوردش با دیگر کشورها و فرهنگ ها را مطالعه می کنیم می بینیم که هیچ لقبی جز شیطان پیر توان نشان 

تین، انگلیس سبب جدا شدن قسمت هایی از خاک ایران شده است دادن ماهیت کامل انگلیس را ندارد. در ایران هم همانند آرژان

 که آخرین آن مربوط به جزیره بحرین بوده است.

لطه کامل بریتانیا در آمد. پیش از این سم تحت  2007در حقیقت جدایی خواهی در بحرین زمانی پدیدار شد که این منطقه از 

انگلستان از طریق انعقاد قراردادهای گوناگون کوشیده بود تا این سرزمین را تحت حاکمیت خود در آورد )خبرگزاری دانشجو، 

ش از ( تاپیش از استقالل، بی7990هزار نفر جمعیت )آمار  700ربع و کمتر از مکیلومتر  999(. بحرین امروزین با وسعت 2909

شدن این کشور از ایران، کشورهای عربی و  درصد ایرانی تبار شیعه مذهب و پارسی زبان بوده اند، اما متاسفانه پس از جدا 29

انگلستان تالش بسیاری در تغییر هویت ایرانی آنجا داده و عرب های بسیاری مجبور به کوچ به سواحل شمال خلیج فارس شدند و 

ول ایران، پول رایج بحرین بود ولی انگلستان پول خود را جایگزین آن کرد. قراردادهای زیادی توسط در حالی که تا آن هنگام پ

ط نمایندگان دو دولت جزء جدایی ناپذیر ایران قلمداد می سبحرین تو نمایندگان دولت انگلستان با دولت ایران بسته شده بود، و

ه نظامی با انگلستان را نداشت و انگلستان موفق شد تا حکومت دست شد. ولی بااین حال، ایران قاجاری فرصت و قدرت مقابل

 رسما استقالل خود را اعالم کرد و در همان سال 2022آگوست  21نشانده آل خلیفه را در بحرین مستقر نماید. بحرین روز 

(. جواد 2909ی دانشجو، رسما عضو سازمان ملل متحد شد و به عنوان یکصد و بیست و نهمین عضو آن درآمد )خبر گزار 2022

لب ملیت می سفیروز نماینده سابق مجلس ملی بحرین و از فعاالن حقوق بشر گفت: دولت بحرین در حالی شهروندان بحرینی را 
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کند که ظرف ده سال گذشته به بیش از یکصد هزار نفر خارجی تابعیت بحرینی داده است، و هدف رژیم آل خلیفه از این اقدام ضد 

بافت جمعیتی، قومی و مذهبی بحرین بوده است وی در خصوص اهداف انگلیس از حمایت از رژیم آل خلیفه گفت:  ملی، تغییر

انگلیس به نظر می رسد دو هدف را دنبال می کند، نخست تقویت حضورش در منطقه و دیگری جلب رضایت دولت های عرب 

(. با خارج کردن ناوگان پنجم نیروی 2901ست )دولت بهار، حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و نیز امارات متحده ا

سال صاحب یک  19دریایی ارتش آمریکا از بحرین، انگلیس پایگاه جدید در این کشور ایجاد می کند این پایگاه انگلیس را پس از 

به این کشور ارتباط مستقیم پایگاه نظامی در منطقه خاورمیانه می کند، روشن است که رفتن آمریکا از بحرین با آمدن انگلیس 

 (.2909دارد )مشرق نیوز، 

 نقش منفی کشورهای فرامنطقه ای بر روابط دو طرف

جهانی از اعالم توافق در مذاکرات هسته ای خبر دادند، فرناندز دکرشنر با مقایسه توافق هسته ای پس از اینکه ایران و شش قدرت 

آرژانتین را به دلیل داشتن دوگانگی در رفتار، مورد انتقاد قرار دارد. رئیس  با امضای یادداشت تفاهم آمیا، رسانه های خبری

جمهوری آرژانتین در در این مورد گفت: رسانه های خبری ملی و بین المللی همه روزه عنوان ها و انتقادات در مورد توافق با 

ان استفاده شده چه از سوی رسانه های آمریکایی و چه جمهوری اسالمی ایران را تغییر می دهند. در این رابطه دوگانگی و تغییر زب

از سوی رسانه های آرژانتینی یکی از انتقادات رئیس جمهوری بودند. کریشنر در این مورد به دو تیتر استفاده شده از سوی روزنامه 

می کردند و اکنون آن را  های آمریکایی نیویورک تایمز و واشنگتن پست اشاره کرد که قبال از میثاق و جمهوری اسالمی صحبت

(. کریستینا فرناندز، رئیس 2901کنند عالوه بر اینکه این توافق را تاریخی قلمداد کردند )خبر آنالین،  توافق و ایران عنوان می

جمهور آرژانتین طی سخنرانی در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد که او به همراه نستور کرشنر رئیس جمهور 

بق آرژانتین جزو افرادی بوده اند که بیشترین سعی را برای یافتن مجرمان واقعی این حادثه داشته اند. وی در ادامه تاکید کرد سا

نر در در زمان ریاست جمهوری خود تالش بسیاری برای رسیدگی هر چه بیشتر به این پرونده را داشته و همواره شکه نستور کر

ن دو کشور و حل آن بوده است. فرناندز در بخشی از سخنانش تاکید کرد که در زمان درخواست تار افزایش سطح همکاری بیسخوا

آرژانتین برای همکاری با ایران و رسیدگی به پرونده آمیا، آمریکا از جمله کشورهایی بوده است که ایران را کشوری تروریست 

آمریکا نه تنها برای ما بلکه برای هیچ کشور دیگری قابل درک خطاب کرده مسئله ای که در حال حاضر با توجه به برخی رفتارهای 

 (.سایت انجمن دوستی ایران و آرژانتیننخواهد بود )

روزنامه نگار آرژانتین با ارائه  رین زمینه فاکثتو پاستوادادستان پرونده حمله به آمیا جاسوس پلیس فدرال آمریکا بوده است، در  

لبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا تمام اقدامات و اطالعات محرمانه خود را پیش از آنکه به مافوق آاطالعات محرمانه از روابط سری 

گزارش می داده است )سیمای جمهوری اسالمی،   FBIد گزارش دهد از طریق سفارت آمریکا در بوینس آیرس بهوقانونی خ

(. هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین در یکی از نشست هایی که با سفیر اسرائیل در بوینس آیرس داشته، به شدت با وی 2901

د انتقاد کرد و گفت: بر خورد کرده و از اقدام اخیر اسرائیل که از آرژانتین بابت توافق با ایران بر سر قضیه آمیا توضیح خواسته بو

اسرائیل هیچ حقی برای توضیح خواستن ندارد، ما کشوری مستقل هستیم. اسرائیل از طرف یهودی ها حرف نمی زند و وکیل آنها 
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هم نیست. یهودی هایی که خواسته اند اسرائیلی باشند به آنجا رفته و شهروند اسرائیل شده اند و بقیه آنهایی که در آرژانتین 

تنها موجب تحریک احساسات  کنند، شهروندان آرژانتین هستند، این حمله علیه آرژانتین انجام شده و دخالت اسرائیلزندگی می 

 (.2902علیه یهودیان آرژانتین می شود چرا که این افراد به تابعیت دوگانه متهم می شوند )سیر نیوز، 

ای هیسپاست در یک اقدام غیر قانونی یک مات ماهواره خدشرکت اسپانیایی  ،به موجب تصویب تحریم علیه رسانه های ایران 

طرفه پخش شبکه های برون مرزی انگلیسی پرس تی وی و اسپانیایی زبان هیسپان تی وی را قطع کرد. هیسپان تی وی بر اساس 

قطع پخش دریافت نکرده یا  اری نیز مبنی بر تخلف وطی نشده و هیچ گونه اخطتکب هیچ گونه تخرقوانین اسپانیا و اتحادیه اروپا م

است. روشی که دولت های غربی در برخورد با رسانه های ایران در پیش گرفته اند از منظر حقوقی یاد آور قانون جنگل و از نگاه 

 (.2902آزادی بیان یاد آور قرون وسطی و تفتیش عقاید است که در آن دانستن جرم تلقی می شود )ایرنا، 

  صهیونیزم در آرژانتین: نقش اسرائیل و نفوذ تدریجی

اواخر قرن نوزدهم میالدی مصادف است با تئوریزه شدن طرح تشکیل دولت یهودی در نقطه ای از جهان، طرحی که تئودور هرتزل 

را می توان بانی اصلی آن دانست. بر مبنای طرح فوق می بایست یهودی ها جهت رهایی از آنچه ستم سایر اقوام و ادیان نامیده می 

به سرزمینی جهت اسکان کوچ نموده و دولتی یهودی را در آن مکان ایجاد نمایند. پس از بررسی های متعدد نهایتا بانیان این شود 

طرح به چهار گزینه نهایی به نام های آرژانتین، اوگاندا، سینای مصر و فلسطین رسیدند، که هر یک از نقاط چهار گانه استدالل 

جهان توسط مختلف متعددی برای ایجاد وطن یهودی در نقاط  (. تالشهای2909فرهنگ نیوز، های مخصوص به خویش را داشت )

سیاسیون یهودی و مسیحی، با پشتوانه اقتصادی سرمایه داران یهودی انجام گرفت. برای مثال می توان به سرمایه گذاری های 

کرد، این شخص مدعی بود طی بیست سال پنج میلیون کالن یک سرمایه دار یهودی به نام بارون دوهیرش در آرژانتین اشاره 

به عنوان مناسبترین مقصد برای مهاجرت  یهودی را از روسیه به سایر نقاط منتقل خواهد کرد، او طی تحقیقاتی آرژانتین را

ذاری فراوانی یهودیان تشخیص داد و در راه تحقق ایده خود مبنی بر تبدیل این کشور به یک مهاجر نشین بزرگ یهودی سرمایه گ

مهاجرت از سراسر جهان انگیزه ای قوی برای  انجام داد، اما توفیقی حاصل نکرد. عمده ترین مشکل او این این بود که یهودیان

سرزمینهای آبا اجدادی خویش نداشتند و غالب آنان، عمیقا نسبت به کشورهای متنوع خود دلبستگی داشتند. هرتسل نویسنده 

تم، در شس اولین کنگره صهیونیستها که گفت من در این کنفرانس )بال در سویس( کشور یهود را بنیان گذاکتاب دولت یهود و رئی

 (. 2909کتاب دولت یهود خود میان آرژاتین و فلسطین مردد بود )خبرگزاری فارس، 

ته است به نحوی که از جمعیت یهودیان آرژانتین به سبب مهاجرت به خارج از کشور )آرژانتین( یا تسحیل شدن آن کاهش یاف

(. در جریان حمله فردی به 2907رسیده است )تفرشی،  7997هزار نفر در سال  201به  2079هزار نفر در سال  721تعداد 

سرائیل با اشاره به ادامه حمالت به یهودیان در اروپا اکنیسه یهودیان در مرکز شهر کپنهاک پایتخت دانمارک، نتانیاهو نخست وزیر 

عوت کرد که به اسرائیل مهاجرت کنند، که واکنش فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه را در پی داشت که گفت: یهودیان از آنها د

در اروپا و به ویژه فرانسه جایگاه خود را دارند، مانوئل والس نخست وزیر فرانسه، هم گفته است که فرانسه نمی خواهد که یهودیان 
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برگ آسموسن، رئیس جامعه یهودیان در دانمارک هم در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو به این کشور را ترک کنند. دن روزن

(. 2909خبرگزاری رویترز گفت ما از این دعوت قدردانی می کنیم اما ما شهروند دانمارک هستیم و اینجا کشور ماست )قطره، 

ریستی پاریس ادعا کرد که اسرائیل خانه تمامی یهودیان همچنین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نطقی تلوزیونی درپی وقایع ترو

فرانسه و تمامی اروپا است، رسانه های این رژیم پیوسته سعی می کنند با پیش کشیدن چنین مسائلی یهودیان فرانسه را به 

 (. 2909مهاجرت به فلسطین اشغالی ترغیب کنند که در این زمینه موفق هم بوده اند )صراط، 

هزار یهودی  999ایزن فرهنگی وقت ایران در آرژانتین درباره وضعیت صهیونیست ها در آرژانتین گفت، در آرژانتین محسن ربانی ر

زندگی می کنند که بزرگترین اجتماع یهودیان در آمریکای التین را تشکیل می دهند. همچنین در آرژانتین حدود یک میلیون و 

ا اشاره به اینکه روابط سیاسی  مسلمانها با دولت آرژانتین خوب است، افزود پانصد هزار مسلمان تخمین زده شده است. وی ب

مسلمانها با آزادی برنامه های خود را در آرژانتین برگزار می کنند و بانوان مسلمان برای حفظ پوشش خود در جامعه مشکلی ندارند 

مسلمانان در این کشور هستند و اکثر امکانات در اما گروه های تروریستی وابسته به صهیونیزم به دنبال مخدوش کردن چهره 

اختیار صهیونیست ها است از این رو آنها تالش می کنند مسمانان را به ناامنی در آرژانتین متهم کنند تا مسلمانها حضور جدی در 

 (. 2907این کشور نداشته باشد )روز، 

ن بار از ماموریت پنهانی خود به اسرائیل برای انتقال سالح پرده خلبانان آرژانتینی در سی امین سالگرد جنگ فالکلند برای نخستی

آرژانتینی به گروه اعزامی تحویل  -برداشتند و گفتند، سالح های اسرائیلی در فرودگاه بن گوریون و ضمن دیدار با هیاتی اسرائیلی

ند روز بعد، یک تیم هفت نفره از خلبانان آرژانتین به جزایر مالویناس حمله کرد و درست چ 2007داده شده است. در دوم آوریل 

توسط نیروی هوایی آرژانتین فرا خوانده شدند، آنها پس از آن دو بار دیگر به فرودگاه تل آویو رفته و تسلیحات اسرائیلی را برای 

دشمنان بلکه در تعمل  جنگ با انگلیس دریافت نمودند. رویداد مذکور بیان گر آن است که رژیم صهیونیستی نه تنها برای مقابله با

با نزدیکترین دوستان خود نیز از معیارهای بین المللی تبعیت نکرده و برای شناسایی رژیم نامشروع خود از سوی آرژانتین و نفوذ 

خود در  ردر آمریکای التین، خیانت به قدیمی ترین حامی خود که نقش مهمی در شکل گیری آن داشته است را در دستور کا

(. اسرائیل در جنگ فالکلند ازلحاظ تسلیحاتی کمی به آرژانتین کمک کرد این 2902د قرار داده است )جهادی آنالین جنگ فالکلن

فرضیه را می توان مطرح کرد اول آنکه اسرائیل به هیچ  7درحالی است که انگلیس متحد و بنیان گذار اسرائیل بود، در این راستا 

هم بدلیل  خیانت و برعلیه آنها در زمان حساس اقدام می کند آن خود زدیکترین کشورها بهعنوان قابل اعتماد نیست طوری که به ن

منافع کوتاه مدت و در این صورت به حامیان اصلی خود ثابت می کند که درصد اعتماد به خودش کمتر از صفر است. و دوم آنکه 

با لندن بود اسرائیل از زمان تاسیس مدام درحال  این ماجرای ایستادن مقابل انگلیس در جنگ فالکلند کامال هماهنگ شده

جنگیدن با کشورهای همسایه خود و فلسطینیان بود که به حمایت های قدرت های جهانی )غربی( نیازی حیاطی دارد و نمیتواند 

خود جنگ هایی  هم با همسایگان این نیاز را به خاطر دیگر منافع خود به خطر بیندازد طوری که بعد از ماجرای مالویناس باز

رسیدن( هر دوطرف به این نتیجه  هرچیزی دانستن )و داشته اما منافعی که با آن توانست رضایت لندن را با آن جلب کند، قبل از

در هر صورت انگلیس برنده جنگ است و اگر این جنگ را از باال نگاه کنیم  وکه این کمک ها نتیجه جنگ را تغییر نمی دهد 
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پیروز جنگ جهانی و  79قرن  از پیش تایین شده بود )کشوری که در قرن گذشته ابرقدرت جهانی بود، و در نتیجه جنگ فالکلند

را هم پشت سر داشت، در حال جنگیدن با کشوری که جزو کشورهای درحال توسعه به حساب می آمد  حمایت قدرتی چون آمریکا

یس خوب این را می دانستند، پس به دنبال نتیجه ای دیگر در بعد از و از مستعمره های گذشته غربی ها بوده است( اسرائیل و انگل

ور مهمی به حساب می آمد زیرا شجنگ که نتیجه ای درازمدت و باثبات داشت بودند، برای اسرائیل در آمریکای التین، آرژانتین ک

د و باثبات در آینده را داشت و این انسانی خوب فعلی، توان تبدیل شدن به کشوری قدرتمن عالوه بر داشتن جغرافیای طبیعی و

 ستدرحالی است که بیشترین جامعه یهودیان درآمریکای التین هم در این کشور استقرار دارد، و با این موضع گیری هم می توان

را در آرژانتین محکم کند و هم پشتوانه ای برای جامعه یهودی )طرفدارخود( در آرژانتین باشد، و اگر به جنگ های  جای پای خود

 انگلیس از حامیان اصلی آن می باشد.باز هم اسرائیل بعد از فالکلند نگاه کنیم خواهیم دید که 

ن( در تمامی بخشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نفوذ گستره یهودیان و صهیونیزم حاکم براین کشور)علی رغم جمعیت کمشا

کشور که براساس تصمیمات کنگره بین المللی یهود مبنی بر انتخاب آرژانتین به عنوان سرزمین موعود و لزوم مهاجرت یهودیان 

اه یهود در جهان سراسر عالم بویژه اروپا به آن شکل گرفت. این کشور را پس از سرزمین اشغالی قدس به دومین و بزرگترین پایگ

حمالت به  (. درنتیجه پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین، یهودیان که هر روزه مواجه با2921اصغری، ) ساخته است

موسسات وابسته به خود بوده و در هراس و نگرانی بسر می بردند بعد از این اتفاق، ابتدا با مظلوم نمایی به بازسازی وجه خود اقدام 

سپس به یک گروه مدعی تبدیل شده و دولت و نهادهای اساسی این کشور را به گروگان گرفتند. وضعیت اکنون به گونه نموده و 

بدست آورده  رئیس جمهور برای سفر به سازمان ملل و... می باشند و حق دخالت در همه شئون کشور راهمراه ای شده است که 

میلیونی آرژانتین هستند. بنابراین نه تنها از وضعیت انزوا قبل از این اتفاق  19ه اند در حالی که در حقیقت اقلیتی کوچک در جامع

عه خود قرارداشت را به وسبیرون آمدند در بعد خارجی نیز توانستند روابط یکصد ساله دوکشور ایران و آرژانتین که در اوج رونق و ت

ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط دو کشور در بهترین شرایط بود بلکه د. در مقطعی که این انفجار رخ داد نه تنها از نکل تخریب نمای

 (.buenosaires.mfa.ir) به لحاظ فرهنگی نیز روابط بسیار پر رونق و باشتاب در حال حرکت بود

 ه آمیا، و اتهام به دولت خانم فرناندزژقطع روابط ایران و آرژانتین بدلیل پرو

دستپاچگی مقامات آرژانتین که بدلیل وقوع دو انفجار مهیب )سفارت اسرائیل و مقر آمیا( در خوش بینانه ترین تحلیل این است که 

طول دو سال زیر بدترین فشارها بودند، باعث گردید که به سرعت فرضیه های عنوان شده از سوی اسرائیل مورد پذیرش قرار گیرد 

کارلوس ساموئل  رئیس جمهور آرژانتین 2001در  (.buenosaires.mfa.irد )وو سیل اتهامات به جمهوری اسالمی ایران شروع ش

منم بود که در صحنه بین المللی، آرژانتین را از گروه کشورهای غیر متعهد خارج کرد، بدون هیچ منافعی برای مردم آرژانتین که 

نی کلی و بی منطق ایران را در این انفجار مردمی صلح جو هستند. همین منم تنها پس از چند ساعت از انفجار مقر آمیا، طی سخنا

مقصر خواند و سخنان وی توسط بیل کلینتون، اسحاق رابین و یاسر عرفات که به خیال خود در فکر نهایی کردن پروسه به اصطالح 

البی صهیونیزم و و در این رابطه در حال مذاکره بودند مورد تائید قرار گرفت، این اقدام منم باعث شد که صلح خاورمیانه بودند 

آمریکایی بر روی خشتهای بی تدبیری او ساختمانی از مشکالت و اختالف در رابطه دیرینه ایران و آرژانتین ایجاد کنند که تا امروز 
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امنیتی و دستگاه قضایی آرژانتین بجای تحقیق قضایی با فرضیه های . از طرفی این اقدام باعث شد که نیرو های هم ادامه دارد

و کلی گویی بیشتر به دنبال اثبات فرضیه بی اساس رئیس جمهورخود باشند جالب است که منم به اتهام مخفی کردن  تکراری

 (.پایگاه جامع تاریخ معاصر ایرانشد ) ههویت مرتکبین واقعی این انفجار در دادگاه آرژانتین محاکم

ون ارائه مدرک ایران را عامل آن دانست، تهران و بوینس که دستگاه قضایی وقت آرژانتین، بد 2001ز انفجار مشکوک سال ا قبل 

نفر منجر شد روابط ایران و آرژانتین  01آیرس دارای سطح باالیی از روابط سیاسی و اقتصادی بودند. پس از واقعه آمیا که به مرگ 

بی ثه آمیا و کشته شدن افراد ح ممکن رسید، اما هیچگاه به طور کامل قطع نشد. ایران ضمن محکوم کردن حادطبه پایین ترین س

گناه، هرگونه دخالت یا هدایت خود در آن عملیات را تکذیب کرده و به دلیل فاسد دانستن دستگاه قضایی آرژانتین، نظر آن را 

 اساسا رد کرد. تهران همچنین به کرات آمادگی خود را برای ورود به یک گفتگوی سازنده و همکاری با دولت آرژانتین برای روشن

ساختن واقعیت ها در چهارچوب قانون با هدف جلوگیری از ادامه روند اشتباه در تحقیقات قضایی و محقق شدن عدالت اعالم کرده 

(. آلبرتو نیسمان دادستان پرونده آمیا در جریان تحقیقات، ایران را به دخالت در این پرونده متهم 2909است )خبرگزاری فارس، 

تحقیقات رد اما روز قبل از قرائت گزارش کیس جمهور این کشور را به جلوگیری از اجرای عدالت متهم کرد و کریستینا فرناندز رئ

خود برای پارلمان، پلیس به استناد به اینکه هفت تیری در کنار جسد آلبرتو نیسمان بوده، اعالم کرد که او خودکشی کرده است. 

 گفت که او خودکشی نکرده بلکه با هدف ایجاد مشکل برای دولت از خانم فرناندز رئیس جمهور، چند روز پس از مرگ نیسمان

سوی مخالفان دولت به قتل رسیده است، نیسمان در گزارش خود رئیس جمهور و وزیر خارجه آرژانتین را متهم کرده بود که برای 

د که اعضای ایرانی یک شبکه تروریستی شده انمیلیارد دالری( مانع از انجام آن  2نزدیک شدن به ایران و انجام یک معامله نفتی )

دادستان آرژانتینی مدعی شده بود که این شبکه تروریستی بوسیله ایران در آمریکای التین  ،در آمریکای التین شناسائی شوند

با تائید حکم  (. وزارت دادگستری آرژانتین با صدور بیانیه ای اعالم کرد: دادگاه تجدید نظر فدرال2909 ،ر نیوزاایجاد شده است )به

قاضی دنیل رافکاس، اتهام های مطرح شده از سوی دادستان نیسمان را رد می کند. این دادگاه تجدید نظر در حکم خود نظر 

رئیس جمهور آرژانتین در این . (2901قاضی رافکاس را تائید کرده که گفته بود شواهدی علیه فرناندز وجود ندارد )انتخاب، 

به این مسئله که مرگ نیسمن به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار خصوص اذعان داشت نسبت 

گرفته متقاعد شده است. دادستان ویژه پرونده آمیا نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویس های اطالعاتی آمریکایی متهم شده 

باطات وی را با کارمندان سفارت ایاالت متحده آمریکا در بوینوس ارت 7929بود با اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال 

 کید کرد:انقوی سخنگوی کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران ت(. 2901آیرس افشا کردند )خبر گزاری فارس، 

نین انتظامی و پلیس چاثبات نشده و بررسی های قضایی و همادعای آرژانتین مبنی بر دخالت ایران در حمله تروریستی آمیا 

نتوانست هیچ سندی را مبنی بر اثبات این ادعا پیدا کنند. توافقی که میان ایران و آرژانتین صورت گرفته بود کمک به کشف 

واقعیت و روشن شدن افکار عمومی در رابطه با این حادثه می کرد منتها لغو آن به معنای این است که آنها می خواهند همچنان 

دون اثبات بر ایران وارد شود تا فشار بر جمهوری اسالمی ایران در عرصه بین المللی همچنان ادامه داشته باشد )باشگاه این اتهام ب

بعاد حقیقی ابرای روشن شدن  در زمان خانم فرناندز اولین ابراز تمایل رسمی دولت آرژانتین به مذاکره با ایران(. 2909خبرنگاران، 

یکدیگر و استفاده از ظرفیت های  اروابط دو کشور بمانع فشار تالش داشتند با سواستفاده از آن حادثه ای بود که البی های 
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اقتصادی و رسانه ای و ژئوپلیتیک هم شوند. خانم فرناندز اما بعد از هجده سال به این ابهام پاسخ داد و گام مهمی را در نزدیکی 

اعالم ژرمان گاداوانو وزیر دادگستری آرژانتین دولت جدید این کشور قرارداد بنا بر (. 2909روابط برداشته بود )خبرگزاری فارس، 

همکاری خود با ایران در زمینه تحقیق و بررسی مشترک در مورد حادثه بمب گذاری در مرکز یهودیان را لغو می کند وزارت 

رسید و در دادگاه عالی  فرناندز به امضادر زمان دولت خانم  7929دادگستری آرژانتین این قرارداد را که از سوی دو طرف در 

 (.2901تصویب نمی کند )عصر ایران،  آرژانتین تائید شد را

فلسطین، رویکرد کشورهایی کریستینا فرناندز کرشنر در سخنرانی خود در سازمان ملل ضمن اعالم حمایت از یک دولت مستقل 

ه مورد حمایت واشنگتن بوده است را زیر سوال برد، همچنین در همچون آمریکا در حمله به داعش که پیشتر و بر ضد دولت سوری

رئیس جمهور  سخنان خود به شدت مواضع شورای امنیت و دولت آمریکا در قبال سوریه و ایران و حزب اهلل را به باد انتقاد گرفت،

ارف و برخالف عرف شورای امنیت آرژانتین از مواضع شورای امنیت انتقاد کرد که در حین سخنانش در یک اقدام کامال غیر متع

(. فرناندز در بخشی از سخنان خود در سازمان 2909پخش سخنان وی کردند )مشرق نیوز، سازمان ملل مسئوالن اقدام به قطع 

برای جنگ با  ملل گفته بود از مخالفان )سوریه( حمایت کردید و به ما گفتید که آنان انقالبیون هستند اما امروز در این مجلس

 (. 2909العالم، شبکه ین انقالبیون جمع شده ایم چرا که مشخص شده است آنان تروریست هستند )هم

به نقش در انفجار آمیا آلبرتو نیسمان که با مشورت البی صهیونیستی در آمریکا و داخل رژیم صهیونیستی در متهم ساختن ایران 

اهنگ صهیونیسم بین الملل برای ترویج ایران هراسی در جهان از تاکید و پافشاری می کرد، حقایق بسیاری را در مورد تالش هم

ی توانست به خوبی روشن شود. سالهای گذشته تا کنون در سینه داشت که در صورت زنده بودن آلبرتو نیسمان این حقایق م

پاک کنند. مرگ آلبرتو نیسمان نیست ها با حذف آلبرتو نیسمان توانستند رد پای خود را در دامن زدن به اتهامات زد ایرانی صهیو

 به صهیونیست ها  فرصتی داد تا مجددا اتهامات ضد ایرانی خود که در دو سال گذشته جایی در تبلیغات بین المللی علیه ایران

 حمایت ایران از تروریسم، اتهام به سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی نداشت را احیا کنند اتهاماتی چون،

ایران در خارج از کشور و تالش برای روشن نگه داشتن آتش ایران هراسی همزمان با رجز خوانی های تندروهای کنگره آمریکا برای 

 اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران از منافع مرگ آلبرتو نیسمان برای البی صهیونیستی است. 

، خانم فرناندز در گر اهداف صهیونیست ها در مرگ نیسمان می باشدانتقام از دولت خانم فرناندز رئیس جمهور آرژانتین از دی

در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل شجاعانه از نقش مافیای صهیونیست ها در آرژانتین در چپاول  7921سپتامبر 

خن گفته بود مورد کینه آرژانتین به خاطر حرکت در جهت منافع ملی این کشور سثروت مردم این کشور و فشار آنها به دولت 

که  7921در سال  که رگ آلبرتو نیسمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشورمصهیونیست ها قرار گرفته است. با 

برگزار می شد اتهامات به شیوه صهیونیست ها با پشتوانه نظام رسانه ای گسترده در داخل و خارج آرژانتین متوجه دولت خواهد 

رسیدگی به پرونده اختالل در (. 2909باشگاه خبر نگاران، )می توانست کند را درگیر پرونده ای مبهم و مشکوک  شد و فرناندز

تحقیقات قضایی درباره انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس، خوان خوزه گالئانو قاضی مسئول بازرسی این پرونده )از سال هزار و 

لسه دادگاه بوینس آیرس حاضر بود در این پرونده متهم شده است که در ازای شهادت نهصد نود چهار تا دوهزار و سه( که در ج
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نیز مورد بازجویی قرار گرفت چرا که گفته می شود تالش  7999تا  2001صله سالهای های دروغ رشوه داده است، گالئانو در فا

یمرمن )وزیر امور خارجه وقت آرژانتین( پیش از این ت(. 2901کرده مسیر پرونده را منحرف کند )خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی، 

مدن تفاهم نامه موجود آاعالم کرده بود که برای ادامه یافتن مسیر تحقیقات پیرامون پرونده انفجار مرکز یهودیان )آمیا(، به اجرا در

می به شمار می رود. از سوی دیگر بین ایران و آرژانتین که قطعا موفقیتی دیپلماتیک برای هر دو کشور محسوب می شود امری الزا

تفاهم نامه این کشور با ایران بر بی گناهی ایران در پرونده آمیا تاکید کرده است رژیم کریستینا فرناندز نیز بارها با دفاع از 

مدام ریق البی یهودیان در آرژانتین بر دولت و دستگاه قضایی این کشور طصهیونیستی با استناد به اظهارات شهود ساختگی از 

قضایی از جمله در لندن ادعاهای  تا بر نقش ایران در این رویداد صحه بگذارند، این در حالی است که مراجع فشار وارد می کنند

بنی بر دخالت ایران در این خصوص ارائه نون هیچ مدرکی مکخی مقامات ایران را رد کرده اند، همچنین تا رمطرح شده علیه ب

پیشتر خوزه گالیانو قاضی پرونده آمیا از کار برکنار شد )خبرگزاری نشده است، و از سوی دیگر بدلیل فساد در قوه قضاییه آرژانتین 

ه اقدامات می توانند برای (. اگر هلوکاستی رخ داده باشد آن ماجرا به اسرائیلی ها این تجربه را داده است که با این گون2901آریا، 

رسیدن به اهداف بلند مدت خود برنامه ریزی و با اطمینان خاطر در مورد پایداری اش آن را اجرا کنند. یا آمریکایی ها که متهم 

سپتامبر را بجای دستگیری و بازجویی کشتند و جسدش را به اقیانوس انداختند تا بسیاری از حقایق آن برای  22اصلی پرونده 

 تها در پرده ای از مه باقی بماند.مد

 رفتار ایران در زمان اوج بحران های خویش و ایدئولوژی های ترور

استفاده مکرر و گسترده رژیم عراق از سالحهای مرگبار شیمیایی در جنگ با ایران از  ند فوق سری نیروهای عراق دربارهس

 199تا  719برداشت، وزن هر یک از این بمب های جنجال آفرین بکارگیری شش هزار بمب شیمیایی علیه نیروهای ایرانی پرده 

کیلو گرم بود. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در مصاحبه با تلوزیون سوئد با اعتراف به استفاده بغداد از سالح شیمیایی در 

سفیر عراق در سازمان ملل با انگیزه جریان هشت سال جنگ با ایران ادعا کرد که عراق به استفاده از این نو تسلیحات مجبور شد، 

انه ای اعالم کرد که انتقادهای بین المللی از عراق مبنی بر استعمال سالح شیمیایی در جنگ طوالنی شدن جنگ را خیر خواه

م( ضمن اعتراف به استفاده از سالح های شیمیایی در جنگ  2000) 2972باعث می شود، جالب توجه اینکه طارق عزیز در سال 

ایران، با اشاره به اتهام های وارد شده به عراق درباره کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی کشورهای اروپایی که از بغداد انتقاد کرده  با

بودند را سرزنس و اظهار کرد که کشورهای اروپایی خود سالح های شیمیایی را در اختیار کشورهای جهان سوم قرار می دهند اما 

(. استفاده گسترده رژیم بعثی سابق 2901بسیج نیوز، سالح ها بر سر قربانیان آن اشک تمساح میریزند ) هنگام استفاده از این

عراق از انواع سالح های شیمیایی در سایه حمایت های مدعیان دفاع از حقوق بشر از جمله آمریکا در طول جنگ هشت ساله علیه 

، گاز تاول زا، و گاز های عامل خون اثرات مرگباری بر روی قربانیان گذاشت. ن آغاز شد، استفاده از گاز اعصابجمهوری اسالمی ایرا

شرکت آلمانی،  01بدیهی است که صدام به تنهایی نمی توانست انواع سالح های شیمیایی را تهیه کند. بر اساس داده های موجود 

بمب های ساخت شوروی انواع سالح هاس شرکت آمریکایی به همراه دارا بودن  20شرکت انگلیسی و  20شرکت فرانسوی،  20

سال و نیم از پذیرش  کم( در حالی که ی2002) 2929در مرگبار ازجمله شیمیایی و میکروبی را در اختیار صدام گذاشتند. 
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سازمان ملل متحد از سوی ایران می گذشت با پی گیری های جدی و مستمر ایران و تالش های خاویر پرز دکنیار  100قطعنامه 

کل وقت سازمان ملل متحد عراق رسما به عنوان مسئول و آغاز گر جنگ علیه ایران معرفی شد که این اقدام بر اساس بند  دبیر

انجام شد که دبیرکل سازمان ملل متحد موظف بود تا متجاوز و آغاز گر جنگ را به شورای امنین معرفی کند  100شش قطعنامه  

ایران یکی از مهمترین جنگهای قرن بیستم به حساب می آید که استفاده از مواد و  جنگ عراق علیه(. 2909ستاد حقوق بشر، )

میالدی منجر به  2009استفاده رسید که در نهایت در سال  متسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان به اندازه ای از تراک

ار می داد. جمهوری اسالمی ایران در طول جنگ مطابق تشکیل کنوانسیونی گردید که منع جامع سالح های شیمیایی را مد نظر قر

من خود شقواعد و هنجارهای عرفی حاکم بر جنگ برای پیشبرد اهداف خود از هر شیوه ای حتی برای مقابله به مثل نسبت به د

شامل   یاییبار حمله شیم 107در مجموع  عراق -2هم استفاده نکرد که می توان مواردی از آن را بطور مختصر اساره کرد: 

حمالت آزمایشی، محدود،گسترده و حجیم انجام داد اما در چنین وضعیتی جمهوری اسالمی ایران نه تنها اقدام مقابله به مثل نکرد 

بلکه فرماندهان نظامی و مسئوالن بهداری، به رسیدگی مصدومان عراقی بمباران ها پرداختند و حتی آسیب دیدگان و آوارگان را به 

رهبر سیاسی و دینی ایران( ورود به خاک عراق را امام خمینی ) -7انتقال داده و تحت مداوا و رسیدگی قرار دادند. داخل ایران 

بر  -9ق خالی از سکنه دانست، که عملیات رمضان در مناطقی خالی از سکنه طراحی شد. طمشروط به عدم آسیب به مردم و منا

د )که همواره در طول این جنگ موضعی جانبدارانه نسبت به عراق داشت( ایران اساس اسناد ارائه شده از سوی سازمان ملل متح

نفی مقابله به مثل در حمله به مردم شهرها، که در  -1هیچ گاه از سالح های شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان استفاده نکرد. 

 2979فکار عمومی باال گرفت از این رو در چهارم آبان پی گسترش حمالت عراق به مناطق مسکونی انتظار اقدام مقابله به مثل در ا

جلسه ای با شرکت سران سه قوه در حضور امام خمینی )رهبر انقالب اسالمی ایران( برگذار شد که در این  (2001اکتبر  77)

د این اقدام اشکال دینی جلسه دست زدن به اقدام مقابله به مثل و مورد حمله قرار دادن مناطق مسکونی عراق را نپذیرفته و فرمودن

عدم تخریب نیروهای ایرانی درباره مکانها و زیرساخت های کشور عراق که نمونه بارز آن عدم تخریب سد در  -1و سیاسی دارد. 

جنگ تحمیلی عراق  نیروهای ایرانی به آن دست یافته بودند.  1و بیت المقدس  29بندیخان درعراق بود که طی عملیات ولفجر 

اقلی قواعد جنگی و غیر جنگی توسط های گسترده و عدم رعایت حقوقی حدابت قدرتهای بزرگ، دارای هنجار شکنیین به نعلیه ایرا

نداشت که هر گونه اقدام  رژیم عراق بود حتی سازمان ملل متحد بطور عملی اقدام موثری انجام نداد،این شرایط نابرابر ایران را وا

  (.2909خبرگزاری فارس، و هنجارهای بشری علیه دشمن انجام دهد )خارج از قواعد بین المللی و اصول 

برای مثال، جمالی فشی قاتل شهید مسعود علی محمدی  جزئی تر اما عمیق می توان به مسئله ترور اشاره کرددر بحران های 

دانشمند هسته ای ایران در اعترافات خود در دادگاه صراحتا به ترور شهید علی محمدی اعتراف کرد، وی همچنین از آموزش های 

شی در کشورهای ط موساد پرده برداشت. ماموران موساد پس از چند دوره آموزش جمالی فسگسترده اطالعاتی و امنیتی خود تو

یک روزنامه صهیونیستی با اشاره ضمنی به خبر تالش (. 2902ثالث وی را برای آموزش های تکمیلی به تل آویو بردند )فرارو، 

نافرجام موساد در ترور یکی از نخبگان هسته ای ایران، هدف موساد را کند ساختن پیشرفت های هسته ای ایران نامید. روزنامه 

انشمندان هسته ای ایران، به جاسوسان موساد در ترور یکی از د خبر دو روز قبل تالش ناموفقضمن اشاره به  اسرائیلی ها آرتص

نقل از دان راویو خبرنگار سی بی اس نیوز آمریکا به تالش های گسترده موساد در ترور نخبه های هسته ای ایران اذعان کرد، در 
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اهو نخست وزیر صهیونیستی از ترس دستگیری جاسوسان موساد در ایران و گزارش خبری سی بی اس تاکید شده است که نتانی

(. از جمله رسانه های 2909اعدام آنها شخصا دستور توقف عملیات ترور دانشمندان هسته ای ایران را صادر کرده است )تابناک، 

معرفی کرده اند میتوان از روزنامه  فقط انگلیس که پشت پرده ترور دانشمندان هسته ای ایران را شبکه های جاسوسی اسرائیل

زاری رویترز انگلیسی، شبکه خبری الجزیره، شبکه خبری بلومبرگ، روزنامه فاینشنال تایمز انگلیس، و شبکه دیلی تلگرام، خبرگ

ایران خبری بی بی سی را می توان نام برد که به عنوان نمونه بی بی سی یا همان تلیوزیون دولتی انگلیس در خبری اعالم کرد 

(. کارلوس لطوف 2900جاسوس های مرتبط با اسرائیل در پشت پرده ترور علی محمدی را دستگیر کرد )خبرآنالین، 

کاریکاتوریست بریزیلی زمانی یک فلسطینی را در لباس زندانیان دوره جنگ جهانی دوم می گیرد و مطرح می کند نتنها مورد 

از طریق حزب لیکود اسرائیل تهدید به مرگ شد )سیمای جمهوری اسالمی ایران، و تهدید قرار گرفت بلکه در روزنامه هاآرتص 

2901.) 

 نتیجه دوری دو کشور

جمهوری اسالمی ایران به منزله هفدهمین قدرت اقتصادی جهان به پیشرفت های قابل توجهی در عرصه تولید خودرو، کارخانه 

کی نیز ایران شارزان و ساخت پاالیشگاه دست یافته است در عرصه پزسیمان، سد سازی، ساخت نیروگاه، راه سازی، ساخت مسکن 

بازاریابی های خوبی صورت داده است. در عرصه به توانمندی های چمگیر جهانی دست یافته و در عرصه جذب توریسم درمانی 

که در مواردی موجب انعقاد  علمی، ایران در میان کشورهای اسالمی رتبه اول عرضه مقاالت علمی را داراست. چنین ظرفیت هایی

معاهدات چند بعدی هم با کشورهای امریکای التین شده زمینه بسط مناسبات اقتصادی و سیاسی که می تواند پایه مناسبی برای 

تکاپوی اسرائیل برای جلوگیری از برقراری (. 2902دی و میراب زاده، یی باشد را فراهم آورده است )مجمومیت دیپلماسی عوتق

رابطه آرژانتین با ایران نشان دهنده ترس این رژیم برای کامل شدن حلقه نفوذ ایران در منطقه آمریکای التین است چرا که  دوباره

برقراری روابط( را مطرح کرده خود آرژانتین هم با هدف دست یافتن یک رابطه معقول و پایاپای اقتصادی با ایران این درخواست )

هیئت مدیره آژانس (. 2909با مهمترین کشورهای آمریکای التین با ایران رابطه دارند )بولتن نیوز، است و با ورود این کشور تقری

به ایران تحویل  2009درصد در پاییز سال  20.21بین المللی انرژی اتمی تاکیدکرده است که آرژانتین اورانیوم بسیار غنی شده 

در مورد همکاری های هسته ای جدی مشغول مذاکرات بودند که در  ، ایران و آرژانتین بیشتر2001-2009داده است. در طول 

ر آموزش دانشمندان ایران در یک موسسه هسته ای آرژانتین و یک کارخانه ساخت سوخت برای د بحث اممیان موضوعات مور

 2001در ماه جوالی سال  عمیق بین ایران و آرژانتین با بمب گذاری روابط هسته ای مجزا وایران بود، این بحث و همچنین روابط 

موافقت های اولیه برای شروع همکاری های مشترک دو کشور (. kavehLAfrasiabi, 2009)در مرکز یهودیان ناگهان متوقف شد 

در این زمینه از جمله تاسیس نیروگاه های اتمی، تامین سوخت اتمی راکتور آزمایشی دانشگاه تهران، ایجاد تاسیسات چرخه 

آمد، اما در ژانویه  به آرژانتین بدست 5891سازمان انرژی ایران در سال سوخت هسته ای و تکمیل نیروگاه بوشهر در سفر رئیس 

میلیارد دالری انرژی هسته ای را بحال تعلیق در  59دولت آرژانتین بطور ناگهانی و یکطرفه تحت تاثیر نفوذ آمریکا قرار داد  5885

کامیابی و موفقیت در سیاست خارجی به طور عام و در حوزه ی تغییر چهره و تصویر یک کشور در جوامع (. 5731آورد )اصغری، 
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استفاده درست از سازوکارها و ابزارهای فرهنگی در چهار چوب دیپلماسی فرهنگی است تلقی منفی و  به طور خاص، در گرودیگر 

تصویر ذهنی تاریکی که جهانیان از یک کشور یا یک حکومت دارند، تنها در سایه دیپلماسی رسمی، باید به بزرگراه های دیپلماسی 

نری و فرهنگی به ترویج ارزشهای مطلوب کشور و تامین حساب شده در حوزه های آموزشی، هفرهنگی توجه کرد و با برنامه ریزی 

الفها و و اعتقادات ملتها رسوخ کرد و ائتمنافع کشور اقدام کرد، تنها با ابزارهایی از جنس فرهنگ می توان در عمق باورها 

به کارگیری دیلماسی فرهنگی را نه تنها برای دستیابی به اهداف  اتحادهایی پایدار را در نظام بین الملل بنیان نهاد. از این دیدگاه

در حالی  (.5791نیز می توان تجویز کرد )حسن خانی، فرهنگی بلکه برای نیل به اهدافی با ماهیت سیاسی، امنیتی و حتی نظامی 

ان غرب می باشد زیرا می تواند اندیشه که آرژانتین از سمت ایران در انتهای دنیاست اما برایش مانند یک دروازه ورود به قلب جه

ها و شناساندن خود را از سمت مردم و اقلیمی که همانند نژاد و اقلیم غرب است را به سمت اروپا و آمریکای شمالی اشاعه دهد و 

وژی بیگانه و این صادرات افکار از طریق ملت و کشوری که به آنها شباهت داشته باشد باعث خواهد شد به آن به عنوان یک ایدئول

نها آمتجاوز نگاه نشود و جبهه گیری ها بیش از حد سخت گیرانه و دیکتاتورانه نباشد و قبل از آنکه بخواهند جلوی آنها به ایستند 

 افکار ومی توانند افکار و اندیشه هایشان را تبلیغ کنند یعنی اگر ملت و کشوری از نژاد خودشان و شبیه به خود آنها بتوانند با این 

ش غربی ها هم خواهند یاقتصادی و فرهنگی سازنده و برد برد دو طرفه داشته باشند، پ -اندیشه ها تعامل و روابط گسترده سیاسی

  توانست. و همین دیدگاهی که بوجود خواهد آمد بردی برای ایران و شکستی برای دشمنان اندیشه نظام ایران است.

 بحث و نتیجه گیری: 

کشوری که از لحاظ جغرافیای طبیعی از هم دور می باشند اما ویژگی هایی را در خود دارا می باشند که می  ایران و آرژانتین دو

از پیروزی انقالب اسالمی در آن و بوجود آوردن سیستم  دته باشد. ایران بعشتواند برای هر دو طرف برد و موفقیت را به همراه دا

ل با سیستم مدیریت جهانی انگلیسی آمریکایی بود از بدو شروع به کار خود تبدیل به مدیریت داخلی و بین المللی جدید که در تقاب

که حرفی برای گفتن و ترویج آن را داراست شد، طوری که کشورهای اسالمی و غیر اسالمی به طرف گفتمان این  دشمنی قدرتمند

ا این گفتمان در جهان در خطر دیدند شروع به که همزمان قدرت های جهانی که دامنه نفوذ خود را ب دانقالب جوان جذب شدن

ایران هراسی بسیار گسترده در سطح بین المللی کردند. اما آرژانتین ویژگی های منحصر به فردی داشت که اگر ایدئولوژی های 

دیریت ایران وارد فرهنگ و به طبع آن سیاست های حکومتی آن کشور می شد خطری جدید را برای ایدئولوژی غربی مانقالب 

از  جهانی در پی داشت زیرا جغرافیای انسانی آرژانتین با جغرافیای انسانی غرب )اروپا و آمریکای شمالی و اقیانوسیه( یکی بود، و

این طریق افکار انقالب ایران می توانست از طریق مردمی که نژاد و فرهنگ مشترک با غرب دارند مستقیما به قلب جوامعشان نفوذ 

است وارد عمل شد و از  ن صهیونیست که یک امپراتوری ای مالی و فرهنگی بدون مرزهای سیاسی بر روی زمینکند. در این بی

هم برای خود رغم زد اول آن  طریق پروژه آمیا روابط دو طرف را قطع کرد و از این پروژه استفاده های حاشیه ای بسیار مهمی را

انتین را که دومین مهاجر نشین یهودی جهان را در خود جای داده است را به که یهودیان را وارد عرصه قدرت کرد دوم آنکه آرژ

ام و فرهنگ ها بتواند جمعیت را ه با افکار یهودی آزاری دیگر اقونفع اسرائیل سیاست های کنترل جمعیتی را در دست گرفت ک

ژانتین و فاسد دانستن قوه قضایه این کشور انفجار مرکز یهودیان در آربرای مقاصد خود جابجا کند. ایران هم با رد دخالت در 
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گسترش روابط خود را به سمت دیگر کشورهای آمریکای التین برد. اما در طی زمان دولت های آرژانتین تصمیم به برقراری ارتباط 

و کشور را احیا کنند با ایران گرفتن یعنی در عین داشتن اختالف حقوقی در زمینه انفجار مقر یهودیان، دوباره بتوانند روابط بین د

 مانند برقراری رابطه با انگلیس که با اشغال کردن خاک آرژانتین دشمن این کشور بحساب می آید و یا برقراری رابطه آمریکا و کوبا

که با هم اختالف زیادی دارند. بعد از اعالم آماداگی برقراری روابط توسط دولت خانم فرناندز و سخنرانی جنجالی رئیس جمهور 

رناندز در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل، البی های فشار در این کشور برای انتقام گیری از خانم فرناندز و راهی برای ف

دادستان پرونده آمیا را ترور کردند و آن را بر گردن دولت آرژانتین انداختند در حالی که اگر به تاریخ  ،جلوگیری از بر قراری ارتباط

بین ایران و اسرائیل نگاهی شود تنها دولتی که ترور را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود می داند اسرائیل است و رسانه های آنها 

اما ایران در بحرانی ترین زمان تاریخ خود یعنی در زمان جنگ با کشور عراق نه تنها . ندآزادانه از ترور مخالفان خود سخن می گوی

قوانین بین المللی جنگ را رعایت کرد حتی در صدد مقابله به مثل با حمالت وحشیانه و غیر انسانی کشور مقابل هم بر نیامد در 

و جنایت های مختلف آن را تائید کرد در حالی که ایران ثابت حالی که بعد از جنگ سازمان ملل رسما عراق را مسئول شروع جنگ 

کرد که در اوج بحران های خودش هم حاضر نیست از هر راهی به مقاصد خود و یا تنها برای رفع خطر از خود اقدام کند حتی 

روع شود باید از طرف آرژانتین . امروز اگر روابط دو کشور بخواهد شدر صورتی که قدرت و توان آن را دارا می باشد ابله به مثلمق

آغاز شود و دولت های آرژانتین مقابل البی های فشار در کشور خود بایستند و از هجمه رسانه ای که توسط دشمنان برقراری این 

ایه ارتباط مخالف های خود را برای تاثیر بر توده مردم استفاده می کنند قاطعانه برخورد کند و دو کشور با فرهنگ سازی و سرم

 جدیت انجام دهند. گذاری بر روی مسائل فرهنگی و روابط دو جانبه را برای نزدیکی دو ملت را با
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