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ای  عرخت   تتا  ا،ت   ،بب شتاه  شودبرده محنام  ای منطق  بحراس عنواس یک  ک  از  س ب  ،وری  بحراس
 بعضتا   و رویتارویح  ب  ، س در بازیآراس درگ ر و شود فراهم ای فرامنطق  و ای منطق  های قارت رقاب  برای

هتا رو،ت     یکح از این قتارت  . بزننا رقم را همکاری تا منازع  از هایح عرخ  و پرداات  یکایآر با تعامد
چنتاقطبح، رشتا و ارتقتاق نقت       نظتام رو،   از مااا،  در ،وری  کمک ب  برقراری یتک   اهاافا، . 

گرایح دینتح   ،،ح رو،   هماننا یک قارت بزرگ و یکح از مراکز جهانح، مقاب،  با تروریسم و افراطالم ب ن
 درختاد فاضتر  مقال   فوقلذا با توج  ب  اهااف  . مریکا و ناتو ا،  گرایح جانب  یکو مقاب،  با هژمونح و 

ا،ت  کت  پتز از بست  فضتای موهتومح        م،ح ایتراس  منافعفضور رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر برر،ح 
مطتاب  بتا   موضوع ، از رویکردهای نظری انتخاب عقونح در تب  ن نظری موضوع ا،تتواده اواهتا کترد.    

تح، ،ح و روش گرد وری اطوعات در -شاه در این مقال ، روش تحق  ، توخ وح مستناات موضوعح ارائ 
 ژئوپ، ت ک با توج  ب  موقع   ،اوال فاکح از  س ا،  ک   های این مطالع ،ای ا، . یافت این مقال ، کتابخان 

 ای منطق  های ، ا،  و الم،،ح ب ن معادالت در کشور این راهبردی و ا،تراتژیک اهم   و منطق  در ،وری  

 و ای منطقت   بتازیآراس  دیآتر  ماننتا  ن تز  را ایراس ا،ومح جمهوری امن   بحراس ،وری  ا،ومح، جمهوری
باعت  اواهتا    رو،   در ،وری  فضور و ثانیاً   کرده ا، مواج تهایااتح جای و ها چال  با الم،،ح ب ن
توانا بت  نوتع    و این مح  ااکردهپهم الم،،ح  ای و داا،ح، بعا ب ن تا بحراس ،وری   در کنار ابعاد منطق  ه،شا

دها و این مستل،    چراک  ایراس اولوی  را ب  مبارزه با تروریسم در منطق  مح ؛جمهوری ا،ومح ایراس باشا
 مستق ما  بر منافع م،ح ایراس تأث ر اواها گذاش .
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 مقدمه
 در درگ تر  مخت،ف بازیآراسشاه ا،    موجب فاد ای منطق  بحراس یک عنواس ب  ،وری  بحراس

بزننا؛  رقم را همکاری و منازع  از هایح عرخ  و پرداات  یکایآر با تعامد بعضا  و رویارویح ب   س

 بتازیآراس  ،توی  از متوتاوتح  هتای  گ تری  ،وری  جهت   بحراس شاس دار دامن  ای ک  ب  دنبا  گون  ب 

 تأث رگتذاری   بتازیآر   فرینح نق  را،تا این ا، . درشاه  اتخاذ  س قبا  در ای فرامنطق  و ای منطق 

،تو   یتک  از کشتور  ایتن  زیترا  ا،ت ؛  فتراواس  اهم   فائز مخت،ف جهات از رو،   فارا، وس مثد

 ،توی  از و ا،ت   الم،،تح  ب ن بعضا  و ای منطق  های بحراس و مسائد از بس اری در اثرگذار بازیآری

 تتوش  کشتور،  این در نظامح پایآاه داشتن همچن ن و ،وری  با دیرین  رواب  داشتن ع،  ب  دیآر

 فارا،ت وس  ع،ت   بتاین  کنتا.  فوت   دمشت   امن تح ، ا،ح معادالت در را اود نووذ ،طح کنا مح

شود. متنا،ب با ایتن موضتوع و بتر ا،تار نظریت        مح ت،قح ،وری  بحراس مهم در بازیآری رو،  

ک  هاف داال  هر بازیآر در هر امری کستب ب شتترین ،تود و منوعت  ا،ت ،       1انتخاب عقونح

هتای   برر،ح دالید فضور رو،   در ،وری  یتا درواقتع منتافع یتا منوعت       (9)هاف این مقال  ن ز 

برر،تح اینکت  فضتور رو،ت        (2)فضور رو،   در این بحراس بر طب  نظری  انتخاب عقونتح؛ و 

 فارا،ت وس  نچ  مست،م ا،ت    دها.  م،ح ایراس را تح  تأث ر قرار محامنیت چآون  و از چ  طریقح 

 موجود وضع اوردس ب  هم از دارد توش موجود الم،،ح ب ن و ای منطق  هایواقع   درک با رو،  

الم،،تح   کنا و ب  دنبتا   س جایآتاه رو،ت   در عرخت  بت ن      ج،وگ ری ،وری  بحراس در قوا توازس و

موضوع ک  برقراری موازن  و ارتقاق جایآاه رو،   از طری  فضور در تقوی  شود. لذا برر،ح این 

،وری  چ  عواقبح برای ایراس  در پح اواها داش  ن ز بر اهم   مقال  اواها افتزود. امتا بعتا از    

رو هست م ک : بحراس ،توری  و  فضتور رو،ت   در     مشخص شاس هاف مقال  ما با این ،ؤا  روب 

   افع م،ح ایراس اواها داش ؟این بحراس چ  تأث ری بر من

 مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

نظری  انتخاب »های ها و تحق قاتح در زم ن  محق  بر این عق اه ا،  ک  ع، رغم انجام پژوه 

ها  کاام از  س تاکنوس ه چ« ایراس  امن   م،حرو،   در ،وری  و تأث ر  س بر  فضورعقونح، 

جمهوری ا،ومح ایراس را موردمطالع  و  امن   م،حاین ، ا،  و تأث ر  س بر ، خورت مستقد ب 

                                                           
1- Rational choice theory 
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های  برر،ح قرار نااده ا، . برای روشن شاس پ ش ن  تحق   ب  ذکر چنا نمون  از پژوه 

 کن م. شاه در این زم ن  اکتوا مح انجام

 یکم، فصت،نام  مطالعتات  مح   امن تح ایراس در قرس ب س  و »ای با عنواس: مقال فرهاد درویشح در 

توخت وح بت  ایتن نت جت      -تح، ،حگ ری از روش تحق    با بهره «1331، 12دفاعح و امن تح، شماره 

درک ، ا،تمااراس امن تح از چآونآح مح   امن تح اوی  از مقتضت ات اول ت  تتاوین     ر،ا ک  مح

تتواس در ،تطو     متح  طورک،ح مح   امن تح کشتورها را  ها ا، . ب  های امن تح از جانب  س ، ا، 

وتح، د قرار داد. نویسناه در این مقال  توش دارد تتا   ای مورد شنا،ایح و تجزی  منطق  و الم،،ح ب ن

مح   امن تح ایراس را در شرای  کنونح و ب  توک تک در ،تطو  یادشتاه موردبرر،تح قترار دهتا.       

 محت    تح، تد  و شتناا   بر در مای» ای با عنواسدر مقال  نادی، فم ارضا نژاد، فس ن؛ عصاریاس

-رویکرد اقتباسیی  گ ری ازبا بهره «1۴ شماره - 1331 تابستاس ا،تراتژیک،  دفاعح امن تح، مطالعات

گ تری از   ا،تنتاجح ب  دنبا  ارائ  مالح برای درک ع نح و ب  تعب ری مهنا،ح مح   امن تح بتا بهتره  

های ا،  ایاها و همچن ن تب  ن عناخر اخ،ح و محتوری اثرگتذار در    ،ن کت کز گاز تکن ک روش

برای پا،خ ب  ،ؤا  اخ،ح تحق   یعنح اینک  شناا  و تح، د مح   امن تتح بتر چت      نا.مح   بود

راهبردهایح هماننا مهنا،ح محت   امن تتح، نقت  گوتمتاس غالتب و عامتد        ،ا،توار ا،  هایح پای 

فست ن عصتاریاس نتژاد و محمتاجواد      .اشت . برای شناا  و تح، د این فتوزه ارائت    محوری و ..

های مح   امن تح پ راموس جمهوری ا،ومح ایتراس   ها و چال  ویژگح»ای با عنواس  ع، زاده، در مقال 

گ ری  با بهره« 131۴ای، فص،نام  امن  ، ،ا  یکم، شماره دوم،  های امن تح منطق  با رویکرد مجموع 

ر،نا کت  جمهتوری ا،تومح ایتراس بت  لحتا        تح، ،ح ب  این نت ج  مح - وش تحق   توخ وحاز ر

ویتژه در   های امن تح را ب  باید ژئوپ، ت ک و ژئوا،تراتژیک اود، یکح از متغ رترین مح   جایآاه بح

هتای محت      ب نان  و ع،مح ویژگح واقع« تشریح»و « تب  ن»، . ب  هم ن ،بب ا ای دارا ،طح منطق 

گتردد،   ک  وارد ، ستتم محت   پ رامتونح ایتراس متح     « هایح داده»امن تح و  گاهح و شناا  دق   از 

شود تا ب  این قاب،   و توانایح د،  ب اب م تا در مقابد تغ  رات محت   امن تتح کشتور،     موجب مح

اقد هتا یتا فتا    ها، ابتکار عمد الزم را برای تباید تهایاات ب  فرخت   ضمن  مادگح مواجه  با  س

ی  توج  تهایاات در د،  داشت  باش م. ا،ااهلل مرادی و ام ر مسعود شهرام ن ا در مقال  تعاید قابد

 های ، ا،  در ،وری  جایآاه ب  توج  با«  ایراس ا،ومح جمهوری یا منطق  امن   و ،وری  بحراس» 

 تأث ری چ  ،وری  بحراس ک  ا،  پر،  این ب  پا،خآویح پح در ایراس، ا،ومح جمهوری ای منطق 
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 ک  ا،  این پژوه  فرض   یادشاه پر،  ب  پا،خ مقام در داش ؟ اواها ایراس ای منطق  امن   بر

 اخت،ح  ف،قت   در  س جایآتاه  و کشور این ژئوا،تراتژیک و ژئوپ، ت ک موقع   ب  دل د ،وری  بحراس

 نوشتتار  اخت،ح  هتاف  .گتردد  ایتراس  ایمنطق  امن   ضریب تضع ف باع  توانامح مقاوم  محور

ن ش خ اال ا،تومح و   ا، . فس ،وری  تحوالت پرتو در ایراس ای منطق  امن   وتح، د تجزی  فاضر

 بحراس قبا  در رو،   فارا، وس های ، ا،  و  فرینح نق  واکاوی»ای با عنواس:  م ثم ب کح در مقال 

 تاکنوس، ،وری  بحراس  غاز از شود ک  رو مح ضمن گذری بر بحراس ،وری  با این ،ؤا  روب « ،وری 

 افتمالح فرض   عنواس ب  ،ؤا  این ب  موق  پا،خ ا، ؟ شاه رو روب   س با چآون  رو،   فارا، وس

 کرده توش نظامح و امن تح منافع ویژه ب  مخت،وح منافع داشتن ع،  ب  رو،   فارا، وس ک  ا،  این

 فاکم   افتادس و ا،ا بشار دول  ،قوط از نظامح بعضا  و ، ا،ح های فمای  با امکاس فا تا ا، 

  .کنا ج،وگ ری عربح غربح محور فمای  تح  معارضاس د،  ب  ،وری 

وتح، د مستائد مربتوط بت  نظتام جایتا       ب  تجزی  در کتب و مقاالت پژوهشح رو،ح توجهح ویژه

رواب  ب ن دولتح در ااورم ان  شاه ا، . این موضوع در ارتباط بتا روابت  متقابتد مراکتز قتارت      

م،تح در ،تطح منطقت ، راهبردهتای رو،ت  ،       ن ز جریانتات پرشتتاب قتومح و    ای و جهانح ومنطق 

گرایتح،  رد رو،ت   ، گستترش ا،توم   ایتراس در راهبت   جمهوری ا،تومح های رو،  ، اهم   چال 

قرارگرفت  ا،ت . پژوهشتآرانح ماننتا  .     حبرر، موردطرفااری از ، ستم چناقطبح، بحراس ،وری  

زادوا ن، کار  برونتسف، ب. ر. ن کویویچ، ای. ار. ایوانف، ر. او.ا لختانویچ، ایزویاگ،ستکح،   

مساید ،وری  و منطقت   کاترینا و غ ره ر. ت. مواایف، ا. ا. م خای،ف،  . پول ف، الکسح ماالشنکو، ی

 ااورم ان  را برر،ح کردنا.

 ب ـ مفهوم شناسی : 

 شا، شروع 2011 ژانوی  26 از ک  گسترده اعتراضات ب  ،وری  بحراس های : ریش بحران سوریه

 کشور این قومح های شکاف بر ا،ار ،وری  در کنونح داا،ح جنگ درواقع، .گردد حبازم

 و مرکز و رو،تایح - یشهر اقتصادی، -ح اجتماع های زم ن  مبارزات این اگرچ  .ا،  گرفت  شکد

 نجات(   ا، یکایآر مقابد در  رای  ن روها ،نج  ترین مهم یا فرق  وج  و مذهب اما دارد، فوم 

 .(33: 9312 جعفری، و
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پژوه  فاضر بر  س ا،  تا بحراس ،وری  را در محورهایح همچوس فضور تعریف عملیاتی: 

ایراس را مورد تح، د و برر،ح قرار  منافع م،حرو،   در ،وری  ، اهااف این فضور و تأث ر  س بر 

 دها:

الم،،ح شاس این بحراس با  از ف   اهم   راهبردی ،وری  و دالید ب نالف( بحران سوریه: 

 فضور رو،   و  مریکا

، مبارزه با  مریکا و ناتو در منطق  گرایح جانب  یکمقاب،  با هژمونح و ب( اهداف حضور روسیه: 

توش ، الم،،ح اود توش در جه  رشا و ارتقای نق  ب نگرایح دینح،  تروریسم و افراط

 گ ری ، ستم چناقطبح جه  شکد

، کاه  قارت مانور  منطق  در قوا موازن  و قارت ،ااتار زدس برهمج( تأثیر بحران سوریه:  

 و کاه  نووذ ایراس در منطق  مذهبح-محور مقاوم ، شکاف قومح

  یشناس روش

  تح، ،ح ا،ت . عتووه بتر ایتن بتا توجت  بت         –توخ وح پژوهش حاضر دارای ماهیت تحقیق 

نظرییه انتخیاب    تواس از نتتای  فاختد بترای برر،تح     ای ک  مح ماه   موضوع پژوه  و ا،تواده

داش ، ایتن پتژوه  از نتوع     عقالنی، دخالت  روسیه در سوریه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

نتوع روش گترد وری اطوعتات تحق ت ،      شود. همچن ن بایا اذعتاس داشت   کاربردی محسوب مح

هتای جایتا و    دیتاگاه  روش تحق   ک وح و از نتوع مطالعتات ا،تنادی باهتاف د،ت  یتافتن بت         

داال  رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر امن   م،ح ایتراس ا،ت .    ری در موضوعات مرتب  بانآ ژرف

منظتور   بنابراین جامع   ماری مورد برر،ح، ا،ناد تح، ،ح مرتب  ب  بحراس ،وری  ا، . درنهای  بت  

 شاه ا، . ها از روش تح، د متوس ا،توادهتوخ ف و تح، د داده

 ی تحقیق هاها و یافتهداده لیوتحل هیتجز
ترین ریش  نظری  انتخاب عقونح گک  اات ار عاقون  و گزین  معقوالن  ن ز نام اه شاه  مهم

ها  نظراس، اقتصاد کو، ک و نوکو، ک ا، . اقتصادداناس کو، ک انساس ا، ا از دیاگاه خافب

 دام  شنا،نا. عنواس جستجوگراس منطقح ک  ب  دنبا  فااکثر کردس ،ود اوی  هستنا مح را ب 

دانا ک   و اشتغا  افراد ب  مشاغد مخت،ف را نت ج  منطقح تماید افراد ب  مبادل  مح کار م ا،م   تقس

 گرچ  ب  عق اه بس ار از محققاس  و .( Сморгунов, 2004.С.62-63 ) منشأ  س نوع شخصح ا، 

رویکرد انتخاب  111۴و اواید ده   111۴در اواار ده   بخصوص محققاس  مریکایح ازجم،  گرین
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 ,Грин) عقونح چنااس نق  مهمح در عرخ  اجتماعح و بخصوص عرخ  ، ا،  نااش 

1997.С 297-298 ).   و، ع در ع،وم اجتماعح  حاین رویکرد گسترش 111۴-113۴اما از اواار ده

های  ا،  و در ،ا  ااکرده پن پچ  در  مریکا و چ  در مکتب کشورهای ا،کانایناوی و در ژا

 رویکرد عقونح ن ز ب  تو،ع  اود ادام  داده ا، .، مارس با گسترش دوره پس  زماس هماا ر 

 .Култыгин, 2004. – С) ک  امروزه دارای نق  بس ار مهمح در عرخ  ع،وم ، ا،ح ا،  طوری ب 

 اجتماعح، ع،وم در اا ر های پ شرف  ترین برجست  از یکحتواس گو   ای ک  مح گون  ب  .(27-37

پای   عقونح، کنشآر ا گ گزیوم مبانح و اخو . ا،  «عقونح انتخاب نظری  یا رویکرد  »ظهور

. این در فالح (Udehn, L, 2001: 23 گ ا،  اجتماعح ع،وم در مؤثر های پردازی نظری  تمام تقریبا 

 111۴و از ده   اف ی  فوزه ع،وم اجتماعح راهابتاا از فوزه ع،م اقتصاد ب  ا،  ک  این نظری  

های بعا از شهرت و جذاب     ، ا،  پذیرفت  شا و در ،ا  ککادم  عنواس بخشح از مطالعات  ب 

 ن ز  س گسترش ع،  گک  عقونح انتخاب نظری  جذاب   .(,Walt 1999:9ای  براوردار شا گ  ویژه

1ک،من ج مز تو،  بار ا اول نبوده ا، 
 عنواس ب  عقونح انتخاب نظری  ک،من نظر ب  .شا تشریح 

ک   ا،  یو کاربرد کامد چناس زیرا موهوم   س ،دارد« نظ ری جذاب   بح» پای  یک نظری   ا،ار و

در این را،تا بس اری   (. 1 -22 : 9312 ،نیا یورد یعل گ گردانا حم ن از بح ب شتر ما را از ،ؤاالت

گ رد  عنواس وافاهای تح، ،ح در نظر مح نظری  انتخاب عقونح، بازیآراس ، ا،ح را ب دارنا  اعتقاد

کننا. در این ره اف ، فرض بر این ا،  ک  رفتار و  ک  رفتارهایشاس را ب  ش وه عقونح تنظ م مح

ها انتظارات و  های ،ااتاری، ارزش تصم مات بازیآراس بر ا،ار شرای  مح طح، محاودی 

ها درخاد ب   ها و محاودی  گ رد و بازیآراس در قالب این چارچوب ی شکد محامکانات ماد

تواس گو  در نظری   دیآر مح عبارت ب Razi, 1988,p.689.). 2فااکثر ر،اناس ،ود اود هستنا گ 

 منظر، این در کن  عقونح .دارنا کن  عقونح ا،  ک  افراد از یامجموع  جامع  ،انتخاب عقونح

ب  این معنح  .ا،  ابزاری عقون   بر کن  مبتنح یا وبر تعریف در هاف ب  معطوف کن  عقونح

هستنا گ  اود ،ود کردس ب ش ن  دنبا  ب  شرایطح هر در هافمنا و مختار و  گاه افرادِ این  ک 

Култыгин, 2007: 2-7.چارچوب در ک  ا،  عاقون  کار فاعونح»ب  عق اه ل تد  .ا 

 ب  ر، اس برای ک  برگزیننا را شقح مختار شقوق، عواقب و ممکن  فاالت ب  اعتقاداتشاس،نسب 

                                                           
1 - James Kelman 
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 ا،تواده»  ها   موقع براح در ا،  معتقا ک،من ن ز .)23: 9373 ) لیتل،« باشا راه بهترین غایاتشاس

 ا،ار کنشآر ک  موهومح؛ ا،  ضروری رود کار مح ب  اقتصاد در ک  عقون   از  موهوم  س از

 درگ مخت،ف یا های کن  انایش  پای  بر موهوم این .دها مح تشک د اقتصادی نظری  در را عقونح

 اخد یک با همراه و دارد کنشآر برای مع نح فایاه ک  ا،  ا،توار  امخت،ف کاالهای موارد، بعضح

 فایاه فااکثر ک  کنا مح انتخاب را کنشح کنشآر ب اس کرد ک  گون  این را  س تواس مح ک  ا،  کن 

 هایموروض و مواه م اوخ  خورت ب  1ف شر ا،تواس .( 32:  9377 کلمن،« گ ،ازد او نص ب را

 فاکم عمومح یا جهانح قواعا تول ا نظری  این هافا 1گ :کنا مح ب اس را چن ن عقونح انتخاب نظری 

 ب  تماید کز ه چ ک  گ ردزمانح شکد مح تعاد   .ا، تعاد  تعریف طری  از اجتماعح رفتار بر

 ب  را اود انتظار مورد گن  گروهاا نوع افراد ک  ا،  وقتح تعاد  این .باشا نااشت  اود رفتار تغ  ر

وجود  فردگرایح ن  ا، ، شنااتح روش فردگرایح پای  بر نظری ، این ا2گر،اننا.  مح فااکثر

 عمد ک  افرادنا فق  کنا مح ادعا ب،ک  کنا نمح انکار را ها گروه وجود عقونح، انتخاب یعنح .شنااتح

گون  ب اس کرد  تواس این از رویکرد انتخاب عقونح مح فوق،بنا بر تعاریف ا. 3: 2۴۴3,ف شرگکننا مح

دار و ،نج اه  رفتار  دم اس، هاف» ک  رویکرد انتخاب عقونح مبتنح بر این فرض ک،ح ا،  ک  

کننا و برای رفتن ب   اات ار مح، راهح را ک  با اغراضشاس مواف  ا،  ها حا، ،  دم اس در چناراه

گ ری فردی و  کننا و بنابراین رفتار منحرفان  ن ز نوعح تصم م هر راهح محا،ب  ،ود و زیاس مح

گرایان  ا،  ک  پز از ،نج  پ اماهای مثب  و منوح رفتار منحرفان  گزین  عقونح فایاه

گ ری برای  س گزین  و تصم معووه در این نظری  اخد بر این ا،  ک  امکا گ رد. ب  خورت مح

 «. هم  افراد ب  یکساس وجود دارد

نظری  انتخاب عقونح را بر ا،ار  :نظامی-انتخاب عقالنی و کنش سیاسیمفروضات نظریه 

شنااتح، بایا جزق انآاره تعریف اجتماعح دانس . ریتزر  های جامع  بنای ریتزر از انآاره تقس م

ح را جهاس ذهنح ارد و  س بخ  از جهاس ع نح ارد ک  ب  موضوع مطالع  انآاره تعریف اجتماع

بر ا،ار الآوی ت،و قح  .ا612: 9333 ریتزر،گ دانا پردازد، مح ذهنح گیعنح کن ا مح یفرا گردها

تواس جایآاه نظری  انتخاب عقونح را در پ و،تار کن  و نظم یاف . بر این  جوری الآزنار مح

فتح  .ا636: 9333 ریتزر،گ ا،ار نظری  انتخاب عقونح را بایا نظری  برر،ح کن  فردی دانس 

نا نظریات کوس، مان گ رد، ب   از  نک  ب  های جمعح موردبرر،ح قرار مح ک  کن  یحدرجا

                                                           
1 - Stephen Fisher 
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های فردی  های جمعح ب  کن  ،ااتارهای کوس و نهادهای اجتماعح وافا تح، د واقع شود، کن 

تضاد، انتخاب  -بنای تواف   از بعا تقس م .گ رد شاه و کن  فردی مورد تح، د قرار مح تجزی 

مااا،   ب  عام فرض اقتصاد کو، ک ک  معتقا عقونح را بایا طرفاار تواف  دانس . بنا بر پ  

شود، نظری   دول  در بازار و نظم اود ب  اودی ک  تو،  ،ازوکارهای درونح بازار ایجاد مح

: کنا حدانا. کرایب اشاره م انتخاب عقونح جامع  را در وضع   عادی اوی  ،رشار از تواف  مح

زننا. در چن ن  های عقونح  زاد مح  ورنا ک  د،  ب  انتخاب ثبات و نظم را افرادی پایا مح»

« د،  نامرئح»شود ک   دام ا،م    س را  یافت  جامع  نت ج   س چ زی ت،قح مح فالتح ماه   نظام

نظری  انتخاب  ن س  ک  این نظری  را ایائولوژی د دل حلذا ب .(9-13: 9313کرایب، « گنام اه ا، 

شاه ا،  ک  ترنر در  بناداننا. نظری  انتخاب عقونح بر ا،ار موروضات و مبانح زیر  عقونح مح

ها موجوداتح دارای قصا و  : انساساولها را ب  این شر   ورده ا، :  ،اا  نظری  اجتماعح  س

کننا؛  بنای مح ها رتب  ها ،وی  یا منافع اود را بر ا،ار اهم   هرکاام از  س انساس. ن   هستنا

با رعای  موارد ؛ کننا ا،تواده محهای رفتار از محا،بات عقونح  ها در انتخاب روش انساس: دوم

مراتب ام ا  و ترج حات  های جایآزین رفتار با رجوع ب  ،،س،  منافع فاخد از روش :ولا :زیر

نظر کردس از منافع ،ایر  هزین  ا،تواده از هر روش برابر ا،  با خرف : دوم .شود فرد مشخص مح

 .  منجر ب  فااکثر ،ود شودروشح بهترین ا،  ک :سوم .رفت  ها هزین  فرخ  ازد،  روش

های اجتماعح ب رونح مثد ،ااتارهای اجتماعح، تصم مات جمعح و رفتار جمعح  پایاه .:چهارم

: 9311زاده، حسنگ ر،اننا ناشح از تصم مات عاقون  افرادی ا،  ک  ،ود اود را ب  فااکثر مح

عقونح  گذاری ، ا، تواس گو   بنابراین با توج  ب  موروضات نظری  انتخاب عقونح مح .ا3-2

 را هایح ، ا،  ها یا  رهبراس  یعنح فکوم  ب  فااکثر فایاه اجتماعح ا، . یابح د،  درخاد

 هزین  و باشا داشت  پح در برایشاس را هزین  فااقد و فایاه فااکثر  س پ آ ری ک  کننا مح انتخاب

 دارد وجود اجتماعح فااکثر فایاه تعریف در مهم راهنمای دو اینک  مهم نکت . نباشا فایاه از  شترب

 های باید م اس در بایا تصم م گ راس دوم و رود باالتر  س یاهفا از نبایا ، ا،تح ه چ هزین  ،نخست.

 .باشا داشت  پح در هزین  ب  نسب  را فایاه ب شترین ک  کننا انتخاب را ، ا،تح ، ا،ح،

 و  یا مح د،  ب  ک  هایح ارزش ب ن تواوت ک  ا،  عقونح زمانح ، ا،  دیآر، عبارت ب 

هرچنا ک  موهوم عقون   و  .باشا دیآر های باید از ب شتر و مثب  شود، مح قربانح ک  هایح ارزش

عم،ح عقونح برانآ ز ا،  اما  اردورزی چ  در ع،وم ، ا،ح و یا چ  در ع،وم دیآر موهومح بح 
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در د،ترر او باشا ک  Y کنا اگر گزین   را انتخاب نمح X وق  ا،  ک  مثو  یک شخص ه چ

 گزین  در گذاراس بنابراین ، ا،  .اШвери, 1997: 37-46دارد گ  حترج  Xنظر او بر ازنقط 

 تماما 2؛ گباشنا مط،ع ها  س نسبح وزس و جامع  ارزشح ترج حات تمام از ا1گبایا عقونح ، ا، 

 شناا  ، ا،ح های باید از یک هر نتای  مورد در ا 3؛ گبااننا را د،ترر در ، ا،ح های باید

 ، ا،ح باید مؤثرترین ا1؛ گنماینا محا،ب  را ها باید از هریک هزین  ب  ،ود م زاس ا1؛ گباشنا داشت 

 طورک،ح ب  را جامع  ارزشح ترج حات ک  فرض ا،  این بر گرایح عقون  ا 1و گ کننا گزین  را

 نمود. مشخص را یک هر وزس و شناا  تواس مح

 از پز یکح یمن و ل بح تونز، کشورهای رهبراس 2010 ،ا  پایانح روزهای در: بحران سوریه

 در ن ز را ،وری  2011 ،ا  ژانوی  26 در اعتراضات این های لرزه پز. کردنا ،قوط دیآری

ا 2؛ گغرب و خه ون ستح رژیم  مریکا،ا 1گ :قرار گرف  موردتهاجم ض،ع ،  از ،وری . برگرف 

. این ا63: 9311ترابی و محمدیان، گ ا،ا مخالف داا،ح ن روهای ا3؛ گعربح کشورهای و عربستاس

 و گستردگح این  اخ،ح عوامد از یکح وجانب  ،بب گستردگح و تااوم این بحراس گردیا  تهاجم ، 

 و ای منطق  جایآاه افزای  باع  امر این . ا،   س ژئوپ، ت ک ویژه جایآاه ،وری  در بحراس تااوم

 مذاکرات مقاوم ، ف،سط ن، ب  مربوط ازجم،  مباف  منطق  تحوالت در ،وری  بازیآری نق 

 تاکنوس ،وری  ا،ار هم ن بر .ا،  شاه ای منطق  مسائد دیآر و عراق مسل،  ا،رائ د، با ،ازش

 همواره منطق  تحوالت در  فرین ثبات نق  این ایوای برای و شاه مح محسوب منطق  در ثبات عامد

 کشور این ب  ی ،ور  ت کژئوپ، درواقع، .ا،  بوده الم،،حو ب ن ای منطق  های طرف توج  در

 نموده هم  ابا الم،،حب ن و ایمنطق  های قارت نزد در را  س و ا،  بخش اه جایآاهح ا،تراتژیک

 موجب ، ا، ، و قارت جغراف ا، عامد ،  کن  و تقابد ک  ا،  کشورهایح ازجم،  ا، . ،وری 

 شاه کشور این داا،ح فوادث مایری  و تأث رگذاری برای الم،،ح ب ن رقاب  نوعح گ ریشکد

 منافع دنبا  ن ز چ ن و رو،   اروپا، اتحادی   مریکا، متحاه ایاالت دیآر طرفح از ا، . همچن ن

 منافع برای تهایای همچوس را ،وری  بحراس ،و یک از .هستنا منطق  در اود اقتصادی و ا،تراتژیک

 گسترش و مواضع محکم کردس برای فرختح عنواس ب  دیآر ،وی از و نآرنا مح اود ا،تراتژیک

 ازلحا  ،وری  مسل،  تب  ن اصوص . درانا دوات  ،وری  چشم تحوالت ب  منطق ، در اود نووذ

 در متحاه ایاالت. ا،  اهم   فائز ای فرامنطق  بزرگ قارت دو اهااف و نق  الم،،ح، ب ن ،طح

 مقاوم  محور در نووذ دوم و ا،رائ د امن   فو  او  کنا؛ مح دنبا  را عماه هاف دو ،وری  بحراس
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 ،وری  چنانچ   مریکا، ویژه ب  و غرب دیاگاه از مبنا، این بر  .ایراس ا،ومح جمهوری مهار جه  در

 ،وی ب  کشور این اارجح ، ا،  جه  و کنا ،قوط ا، ، مقاوم  محور اعضای وخد ف،ق  ک 

 انقوب ویژه ب  و عربح های انقوب از پز ا،رائ د امن   شایا نوعح ب  یابا تغ  ر کار محافظ  جریاس

امابر عکز . (932-936: 9311)مرادی و شهرام نیا،   دبشو ترم م فای تا مصر در 2011 ژانوی 

 از ف،ق   ارین د،  دادس از موهوم ب  کرم، ن رهبراس برای ،وری  ، ا،ح نظام ،قوط ، مریکا

 منافع ا،وت ف ات ب  ناتو ورود معنای ب  این و ا،  ااورم ان  در رو،   قرص پا و پر متحااس

 مبانح تحق  در ناکامح درنهای  و رو،   الم،،ح ب ن جایآاه و اعتبار موقع  ، تضع ف و ها رور

 ن  ،وری  بحراس قبا  در رو،   برای مهم مسل،  بنابراین .ا،  رو،   م،ح امن   دکترین ،نا

لذا فضور رو،   در . (932-936: 9311، همان)ا،   ،وری  ، ا،ح نظام ب،ک  ا،ا بشار شخص

،و  رو،   از یک .بحراس ،وری  در جه  برقراری دو نوع موازن  قوا در منطق  قابد ارزیابح ا، 

چناقطبح  نظامتازی  مریکا نوعح موازن  قوا از طری  تشک د  توش دارد تا در برابر قارت یک

 کشورهایحالفا رو،   توش دارد تا گ :کنا ایجاد کنا ک  این ، ا،  را از دو مس ر پح گ ری مح

،ازد. کشورهای ک   هعنواس طرفااراس نظام چناقطبح را با اود همرا هنا ب  چوس چ ن، برزید و

 و منابع ¼جمع   جهاس و  11دهنا ک  % درخا از ق،مرو جهاس را تشک د مح 21تنهایح  اود ب 

. این گرو شامد دو کشور پرجمع   جهاس گچ ن و هناا ا، .  اردارنااات در را طب عح ثروت

تشک د دهنا. الم،،ح  های این گروه درخاد هستنا تا یک نظام جایا اقتصادی و ، ا،ح ب ن دول 

کنا از طری  فضور فعا  و تأث رگذار بر تحوالت  با رو،   توش محگ ؛اБрутенц, 2014:600گ

لذا فضور در ،وری  در  ،ای و جهانح نوعح موازن  قوا را در برابر غرب و ناتو ایجاد کنا منطق 

با اتخاذ  در توش ا،  تاجه  نوعح تعاد  بخشح و موازن  ،ازی با غرب ا،  و از ،وی دیآر 

دیآر ،  کشور  عبارت های متعاد در ااورم ان  م اس ،  نوع الآو و ما  ا،ومح یا ب  ، ا، 

 .ایراس، عربستاس و ترک   نوعح توازس و تعاد  ب  وجود  ورد

: چندقطبی نظامگیری  تالش جهت شکل :عوامل مؤثر در محاسبات رهبران روس برای آغاز جنگ

قطبح را قبو   ک  نظام تک ا،  یعنح زماس پریماکوف دائما  تأک ا کرده 1111دول  رو،   از ،ا  

بر ا،ار  اود پارادایم جایای را در ، ا،  اارجح  ،الم،د بایا چناقطبح باشا ناارد و نظام ب ن

منظور مبارزه با  های هموکر و هم ا   ب  ایاه رهبری یک ائتوف چناقطبح متشکد از قارت

وجود چناین با . امروزه داده ا، شا، تو،ع   الم،،ح دیاه مح قطبح ب ن کعنواس نظم ت چ زی ک  ب 
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در تول ا  یا ناهیید و رو،   ک  ،هم فزازقارت بزرگ ازجم،  چ ن، هنا، اتحادی  اروپا، بر

، ایاه نظام چناقطبح رو،   ب   از هم ش  ب  واقع   انا رودهنااالص داا،ح جهانح ب  د،  

،رع  در  بریکز گبرزید، رو،  ، هنا، چ ن و  فریقای جنوبحا ب  نزدیک شاه ا، . کشورهای

گ ری  فا  گسترش نووذ جهانح اقتصادی و ، ا،ح اود هستنا. این گروه در فا  فاضر از موضع

کارگ ری  و،خ  در برابر نظام فاکم جهانح اودداری کرده ا،  و توش دارد با ب  ،و 

های ،خ  ن ز اهم   اود را  تاری  در فوزه ، ب های عظ م اود در فوزه قارت نرم توانمنای

الم،،ح غربح ازجم،  بانک تو،ع   گسترش دهنا. ایجاد ،ااتارها و نهادهایح مشاب  با نهادهای ب ن

های این گروه از کشورها برای  های  ، ا، بانک بریکز و نهادهای مشاب  همآح توش زیر،اا 

مجموع  کشورهای در فکمرانح جهانح هستنا. تغ  ر در شرای  رهبری جهانح و افزای  ،هم 

بریکز با دارا بودس ،هم باالیح از تول ا نااالص داا،ح جهاس، رشا اقتصادی منا،ب و ذاایر 

باوس شک نقشح مهم در  یناه  ،توج ، پتانس د خنعتح باال و ایجاد نهادهای زیر،ااتح ارزی قابد

های جایا قارت در منا،بات جهانح و تع  ن  ها را بایا از ب،وک جهاس ایوا اواهنا کرد و  س

ای دارد و  رو،   در هاای  ، ا،ح این گروه نق  ویژه روناهای ک،ح  تح جهاس ق،مااد کرد.

ن موضوع ا،  ک  رو،   های گسترده این کشور در ،ازماس همکاری شانآهای ن ز مؤیا ای فعال  

قطبح کنونح جهاس ب   های اقتصادی و ، ا،ح در جه  تغ  ر نظم تک توش دارد با عامد همکاری

 نظامگ ری  شکد ا.Juardo, 2016: 6-7گ  یک نظام چناقطبح مبتنح بر قارت نرم فرک  کنا

  ضباع  عر د:،  ک  از  س جم،  مح تواس ب  این موارد اشاره کرچناقطبح فاوی د،تاوردهایح ا

فق  در قاره اروپا و  مریکا ب،ک  در  ، ا و افریقا  الم،،ح در هم  قاره ن  کردس اود ب  رواب  ب ن

الم،د را ب  دنبا  دارد، باع  ایجاد تعاد  و توازس  رشا شخص تح رو،   در رواب  ب ن  شود؛مح

ا یک قارت جهانح با منافع گردد و ،بب ارتقاق جایآاه رو،   در ف الم،،ح مح قارت در نظام ب ن

شات ب  اقاامات  الم،،ح چناقطبح ب  ،ااتار نظام ب ندارنا  ها اعتقاد شود. لذا رور جهانح مح

زننا و  وابست  ا،  و تنها  مریکا، ناتو و براح کشورهای غربح د،  ب  اقاامات نظامح مح  نظامح

شاه و اول ن قارت غ ر  مریکایح و توانا وارد خحن   قطبح ا، . اما امروز رو،   مح کامو  تک

لذا محا،بات عقونح  .شودباشا ک  وارد یک اقاام نظامح جای در اارج از ق،مروی اود   اروپایح

عنواس یک قارت  رهبراس رو،   را ب  این نت ج  ر،انا ک  بایستح وارد عمد شاه و اود را ب 

 ماااوت ب نح پ   در فرض ا،ا،ح. در چهارچوب رویکرد انتخاب عقونح کناالم،،ح مطر   ب ن
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 هامعقول   و هاروی  این شناا  با. دارد معقو  و منظم های روی  رفتارها، این ک  ا،  این در

 ب نح پ   .یاف  د،  ها  اقاامات و ، ا،  از تح، ،ح ب  انتخاب عقونح رویکرد ا،ار بر تواس مح

ای و مسائد منطق بر پای  این نظری ، مشارک  کشورها در  .ارائ  داد ها های و جنگ نزاع از روشنح

کشورها را بنابراین رویکرد انتخاب عقونح اعتقاد دارد  .ها ا،  های  سفاخد  گاهح  ب ن الم،،ح

اگر  . م زا اقناع کرد  م ز یا اشون  گاز نوع مسالم  تواس نسب  ب  مشارک  در اقاام جمعح مح

ا ک  مشارکتشاس در این اقاام منافع کشور اود را ب  دنبا  دارد ها این فق ق  را درک کنن  س

های گزینشحا و یا اینک  اگر بوهمنا ک  ،هم ایشاس در این اقاام جمعح باالاره تواوتح  گانآ زه

مثا  در تحق  منافع جمعح مؤثر ا، ا اقاام ب  فعال    عنواس  ورد گب  درنت ج  نهایح ببار مح

های ک  از او   بر ا،ار رویکرد انتخاب عقونح و با توج  ب  درک  گاهحها   لذا رور .کننا مح

گروه    ع،بردر ،وری  و  فضورالم،،ح ب  د،   ورده بودنا اقاام ب   ای و ب ن تحوالت منطق 

این مسل،   .داننا را ب شتر از ضرر  س مح این فضورکنناه منافع اود و د،تاورد  داع  را تأم ن

روشی بهترین است که منجر به  این موروض رویکرد انتخاب عقونح ا،  ک  هاود توج   کننا

چناقطبح تقوی  اواها  نظامگ ری  ای ک  جهاس را در را،تای شکد گون  . ب حداکثر سود شود

 نمود.

های فراوانح  رو،   پز از فروپاشح شوروی توش :المللی تالش در جهت رشد و ارتقای نقش بین

منظور اف ای جایآاه تاریخح این کشور انجام داده ا، . مجموع  این  ت،ف ب های مخ را در زم ن 

های مخت،ف وزس بس ار زیادی در معادالت جهانح  ها ،بب شاه ا،  این کشور از جنب  توش

طور ااص نظام کنونح فاکم بر منا،بات جهانح را پذیرفت  ا،  اما  داشت  باشا. رو،   ب 

ظم موجود و ایجاد یک نظم جایا ک  در  س این کشور جایآاهح فا  ب  دنبا  تغ  ر ن درع ن

های رو،   برای ارتقای موقع   اود و نتای   س  های  دارد ن ز هس . توش متنا،ب با توانمنای

الم،د، رو،   دارای  تواس در این چهار فوزه دانس . نخس ، از زاوی  امن   و خ،ح ب ن را مح

م،د متحا ا، . ف  وتوی این کشور در موارد بس اری مانعح  کر،ح دائمح شورای امن   ،ازماس

های بس ار زیادی ازجم،  ،وری  بوده ا،   جانب  کشورهای غربح در موقع   در برابر اقاامات یک

اصوص در اروپا داشت  ا، . دوم، رو،   توانست   الم،د ب  ک  تأث رات عم قح بر نظم نظام ب ن

ت و دق   ب  یک بازیآر ف اتح در بازار جهانح انرژی تباید شود. های ب،ناما ریزی ا،  با برنام 

شاه دن ا ا،  و در  ذاایر گاز اثبات 17.4درخا تمامح ذاایر نو  و  6.87این کشور دارای 
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ای دارد. دانشمنااس و متخصصاس این  های خنعتح و فنح جایآاه بس ار برجست  بس اری از زم ن 

انا و در موارد متعاد ن ز موف  ب  دریاف   م مخت،ف ایوا کردهوکشور نق  بسزایح در پ شبرد ع،

ترین خادرکنناه گاز طب عح  انا. این کشور بزرگ های مخت،ف شاه رشت  ترین جوایز ع،مح برجست 

شود رو،   در فوزه انرژی  ها باع  مح و دوم ن تول اکنناه بزرگ نو  دن ا ا، . تمامح این

های نظامح جایآاه ،وم و  اشا. ،وم، رو،   ازلحا  م زاس هزین جایآاه ممتازی در دن ا داشت  ب

درخا کد تول ا نااالص داا،ح  4.2دوم ن خادرکنناه بزرگ تس، حات ا، . خادرات تس، حات 

دها. بودج  نظامح کرم، ن  های نظامح جهاس را تشک د مح درخا کد هزین  4.5رو،   و تقریبا  

شات نو،ازی شاه  یافت  ا،  و ارت  این کشور ب  فزای درخا ا 17ب   از  2۴۴7نسب  ب  ،ا  

ای ا،  و قارت نظامح و تس، حاتح  س ن ز ب  شکد  کوهک هست  173۴ا، . این کشور دارای 

 ر ا. چهارم، توش رو،   برای ایجاد یک نظام غSIPRI, 2017گ  روزافزوس در فا  افزای  ا، 

، مشارک  فعا  در 1ح ماننا تشک د گروه بریکزهای الم،،ح از طری  فعال   فاکم   ب ن حغرب

 شکار ا، . این کشور اا را   3ا و ایجاد اتحادی  همکاری اورا، 2،ازماس همکاری شانآهای

گذاری  ، ا ک  تح   ها و ،رمای  ،وم ن جایآاه را ازنظر ارزش ،رمای  در بانک تو،ع  زیر،اا 

 .(Dobbs , 2016 :3-9) نظر چ ن قرار دارد ب  د،   ورد

از دیاگاه ژئوپ، ت ک، فارا، وس رو،   اود را از ،م   :گرایی دینی مبارزه با تروریسم و افراط

شاه ا، . این کمربنا  ب نا ک  از کشورهای ا،ومح تشک د جنوب در محاخره کمربنای ،بز مح

ی و ضرب  زدس ب  ،از ثبات پتانس د بح  از جنب ا،  ک  در چهار الی  ب  دور رو،   کش اه شاه

ط،بح و تروریسم، ک  با  تمام   ارضح رو،   موردتوج  این کشور ا، . دو تهایا عماه تجزی 

زا ب  شمار  انا برای رو،   عوام،ح بحراس گرایح مذهبح پ ونا اورده عامد دیآری ب  نام افراط

مرزهای رو،   ب  بخ  مبارزه با تروریسم و ن از ب  تثب   و برقراری  رام  در رو  ازاینرونا  مح

شاه ا، . قوقاز شمالح شامد  های ، ا،ح این کشور تباید ها و توش ناپذیری از ، ا،  جاایح

عنواس مناط  دارای مشکوت تروریستح و  های اینآوش در رو،   ب  چچن، داغستاس و جمهوری

ین مناط  شونا. اکثری  جمع   مس،ماس رو،   ،اکن قوقاز هستنا؛ در ا امن تح شناات  مح

خورت یک مسل،  بس ار جای در ماه ا،  و ،را،ر رو،   و بس اری  رادیکال سم ا،ومح ب 

                                                           
1
- BRICS: Brazil, Russia, India, China and South Africa. 

2
 -The Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

3
 -Eurasian Economic Union 
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ترین  انا. براح از مهم دیآر از مناط  جهاس از گزنا  ، ب و اشون   س در اماس نماناه

 نتگذاری در مسابق  دو مارا انا از: عاموس بمب انا عبارت هایح ک  ریش  در قوقاز داشت  تروریس 

جهادی ب  اخطو   های ژوئن؛ براح گروه 23ا و فم،  ب  فرودگاه ا،تانبو  در 2۴13بو،توس گ

نظام اس چچنح  فاضر در بحراس ،وری  ازجم،  ج   المهاجرین و االنصار تو،  شب 

انا؛ از ،وی دیآر جذب ن رو تو،  داع  از قوقاز شمالح ب  یک نآرانح امن تح جای  شاه تشک د

، . توش چناین نور از ،اکناس مسکو برای پ و،تن ب  گروه داع  شاه ا برای رو،   تباید

. های جنوبح رو،   محاود نماناه ا،  دها رادیکال سم ا،ومح تنها ب  جمهوری نشاس مح

رود و مااا،  این  گرایح ا،ومح یک تهایا امن تح عظ م برای رو،   ب  شمار مح تروریسم و افراط

از ب  نابود کردس گروه داع  و از ب ن بردس تهایا  س برای امن   وا،ط  ن  ،وری  ن ز ب  کشور در

جمهور رو،    والدیم ر پوت ن رئ ز .ا Mazurova, 2016: 4-5 گ م،ح رو،   توج   شاه ا، 

انعطافح در مواجه  با تروریسم اتخاذ کرده ا، . با ظهور داع   رقابد مواضع بس ار ،خ  و غ

های مخت،وح  ای تشایا شاه ا،  و از روش موفظ  ن ز تمه اات امن تح رو،   ب  شکد قابد

و ما عناخر افراطح در مساجا  ، تقوی  ن روهای پ، ز، کنتر  رف DNAنمون   ی ور ازجم،  جمع

گرایح دینح و فرک  کشور ب  ،م    ری از تقوی  افراطپ شآ یها برا مس،ماناس و ،رکوب  س

شاه ا، . بارزترین نمون  این اقاامات تصویب قانوس مو،وم ب   ثباتح ا،تواده ناامنح و بح

 وری  رو،   در زم ن  جمع 2ا،  ک  شامد افزای  اات ارات اداره امن   فارا  1«یارووایا»

امن تح در خورت ناتوانح در کشف و گزارش ها، محکوم   جنائح مأموراس  اطوعات و داده

کنناگاس  گرایان  و شرک  تر برای عاموس اقاامات افراط اقاامات ارابکاران  و افکام زنااس ،نآ ن

گ ران  و قاطعان  رو،   در برابر تروریسم و  های عمومح اشاره کرد. البت  رویکرد ،خ  در شورش

ا، . اداره فارا  امن   رو،   اعوم کرده ا،  از ،ا  گرایح نتای  مثبتح ب  دنبا  داشت   افراط

فا   یافت  ا، . بااین تعااد فموت تروریستح در قوقاز شمالح هر،ا  ب  نصف کاه  2۴11

الکسانار بورتن کف رئ ز اداره اطوعات فارا  رو،   هشاار داد هرچنا تعااد فموت 

های تروریستح  ذب ن رو در ،ازماسطورک،ح ج یافت  ا،  اما ب  تروریستح در رو،   کاه 

یک  3گروه خوفاس  .اhttp://bit.ly/2aQMZWjگ خورت پ و،ت  افزای  داشت  ا،   الم،،ح ب  ب ن

                                                           
1
 -Yarovaya Law 

2
 - Federal Security Service (FSB), 

3
 -The Soufan Group 

http://bit.ly/2aQMZWj


 

 

 نظری  انتخاب عقونح: داال   رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر امن   م،ح ایراس  117

،ازماس فعا  در امور امن تح اعوم کرده ا،  تعااد کسانح ک  از رو،   و  ، ای مرکزی ب  

یافت  ا، . هرچنا دول  رو،    ، صا درخا افزای  2۴11انا از ،ا   عضوی  داع  در ماه

طور  توانا ب   ینا مح منکر این قض   ا، ، اما افزای  تعااد افرادی ک  ب  عضوی  داع  درمح

 ,Tsvetkova:2-6گرا دروس ق،مروی این کشور باشا گ   م نت ج  فشار و ،رکوب عناخر افراطمستق

 دارد، همراه ک  فراوانح اطرات باوجود رو،   رهبری ب  ،وری  در نظامح فضورلذا  (. 2016

ج،وگ ری از  .کنا مح افسار اود ف اتح منافع ب  نسب  ها رور ک  ا،  هرا،ح کنناه منعکز

توج  مس،مانانح ک  در رو،    گرایان  در کشور گبا توج  ب  جمع   قابد های افراط ،رای  انایش 

و از طرف دیگر  ترین عامد تهایاکنناه منافع اود ا، . ها مهم کنناا از دیاگاه رور زناگح مح

رو،   در  فضورنناه ک گرایح دینح ب  منطق   ، ای م ان ، ازجم،  عوامد تقوی  ن ز گسترش افراط

روز در فا  افزای   توج  مس،ماناس در رو،   ک  روزب  عووه بر جمع   قابد .،وری  بوده ا، 

ای  برای گسترش تمایوت  ا،  األ قارتح ک  پز از فروپاشح شوروی ب  وجود  ما زم ن 

های  نارضایتحور شاس  گرایان  و قوم گرایان  فراهم کرد ک  اود پای  و ا،ا،ح برای شع،  م،ح

نش ن پ ونا اوردس این عامد با  ط،بان  شا. در مناط  مس،ماس های جاایح دار و  غاز فرک  ریش 

طور  ک  ب  ه ا، ای را ب  وجود  ورد گرایح مذهبح و تروریسم، ترک ب عج ب و پ چ اه افراط

قومح با ا،وم  ط،بح ا. بنابراین ترک ب تجزی نک ااص تمام   ارضح فارا، وس رو،   را تهایا مح

هرفا  از دیا  ب افراطح و تروریسم، تاکنوس درد،رهای زیادی را برای مسکو ب  همراه داشت  ا، . 

 ب ااری ا،ومحمتأثر از تحوالت افغانستاس و  های تکو ری وهابح گروه، ا،تمااراس رو،ح رشا 

 یا  فساب مح ترین تهایا کنونح برای کشورهای  ، ای م ان  ب  مهم جنوب غرب  ، ادر 

های  تمار جمهوری شود ک  مح ین فر بس ار وفش  زمانحاین تهایا  .(Казанцев ,2014:3-7گ

یافت  و متقابو    های مس،ماس با دن ای ا،وم افزای  نش ن اتحاد شوروی و هر یک از ،ازماس مس،ماس

ها ارتباط برقرار کننا.  این مسل،  اود محا،ب  ،ود و  کشورهای مس،ماس ن ز فرخ  یابنا تا با  س

تواس گو   محچراک   .کنا در ،وری  را از دیاگاه رویکرد عقونح منعکز مح فضورفایاه 

ها یا   کوم یعنح ف ب  فااکثر فایاه اجتماعح ا، . یابح د،  درخاد عقونح گذاری ، ا، 

 در برایشاس را هزین  فااقد و فایاه فااکثر ها ن پ آ ری ک  کننا مح انتخاب را هایح ، ا،  رهبراس، 

فااکثر  تعریف در مهم راهنمای دو اینک ، مهم نکت . نباشا فایاه از ب شتر هزین  و باشا داشت  پح

تصم م  ،دوم و رود باالتر  س یاهفا از نبایا ، ا،تح ه چ هزین  ،نخست .دارد وجود اجتماعح فایاه
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 در هزین  ب  نسب  را فایاه ب شترین ک  کننا انتخاب را ، ا،تح ، ا،ح، های باید م اس در بایا گ راس

ب  ف ات ا،وت اود و ب  دااد  گرایح افراطلذا ترر رو،   از گسترش نووذ  .باشا داشت  پح

ترین تهایا و  بزرگ یحگرا و شرای  متنا،ب منطق  برای پذیرش این افراط این کشورمرزهای 

شود. لذا ،رکوب این جنب  در دااد ،وری  راه را  تبع  س ب شترین ضرر برای رو،   ت،قح مح ب 

ک  اود ب شترین فایاه و ،ود برای رو،   در  بناد حگرایح در اارج از  س م برای گسترش افراط

تواس گو : نزاع و  ا در تح، د این اخد بر ا،ار رویکرد انتخاب عقونح محلذ .پح اواها داش 

ک  بر ا،ار تخم ن طرف ن درگ ر در جنگ،  ،ود مورد انتظار از جنگ  افتا حجنگ زمانح اتواق م

ها مبتنح بر این اخد ا،  ک  از  از هزین    س ب شتر باشا. لذا عامد تحق  این فراینا برای رور

باشا  داشت  پح در هزین  ب  نسب  را فایاه ب شترین ک  کنا انتخاب را ، ا،تح ، ا،ح، های م اس باید

لذا از دیاگاه ، ا،تمااراس رو،   وارد شاس ب  جنگ با داع  هم دربردارناه ب شترین ،ود ا،  

موجود  های یدکنا و هم بهترین باید در م اس با چراک  اطرات تهایاکنناه منافع م،ح را دفع مح

تواس ب  یکح از اخو  رویکرد انتخاب  دیآر در توس ر این مسل،  مح عبارت برای رو،   ا، . یا ب 

های  بازیگران تابع محدودیت های یتاولو»عقونح از دیاگاه ا،تواس وال  مبنح بر اینک  

« دکر یبند را  بر اساس نتایجی که در بر خواهند داشت طبقه ها یتمشخصی است و باید اولو

یعنح بر طب  رویکرد انتخاب عقونح عووه بر ج،وگ ری از ،رای   .((Walt, 1999: 9 ا،تناد نمود

 و های قوی ضا تروریستح برای فضور در ،وری  ، داشتن انآ زهگرایان  دینح های افراط انایش 

رو،   اا را  ازلحا  نظامح، متنا،ب با این اهااف . تواس افزودمح های اقتصادی و نظامح ن ز انآ زه

  س طرفح برای گسترش عظ م ناوگاس دریای ، اه ن روی دریایح این کشور اعوم کرد ک  بر ا،ار

شونا و بر ا،ار این  ب  این ناوگاس اضاف  مح 2۴2۴ب   از هشتاد فرونا کشتح جایا تا ،ا  

ه دریایح اارجح ترت ب تنها پایآا این ،اات  شود و ب  ز طر  قرار ا،  یک پایآاه نظامح دریایح ن

های  زاد  ر،ح ب   برو،   در شهر ،اف،ح تارتور ،وری  یک مس ر ارتباطح ف اتح برای د،ت

 ا.Cohen, 2016:13گشود محسوب مح

باوجود  نک  رور ها در کنتر  جاایح ط،باس چچن از راه قطع مس ر فمای  مالح و ، ا،تح 

مواره اعوم کترده ا،ت  کت  تروریتسم تنها ازااورم ان  وشما   فریقا موف  بوده انا؛ اما مسکو ه

مشکد رو،   ن س  . بنابراین این کشور مسل،  چچن را با تروریسم ب ن الم،،ح پ ونا مح زنا 

.درواقع، یکح ازمهمترین دالید فمای  رو،   از ا،ا ریش  در نآرانح عم   این کشورازگسترش 
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قوقتاز و  ،ت ای مرکتزی و جمهوری  ا،وم ،،وح ت وهابح ب  جمهوری های اتحاد شوروی در

 ا.1313،137های مس،ماس نش ن این کشور داردگکوشکح و طاهری بزی، 

  این اجازه یداال  رو،   در ،ور :گرایی آمریکا و ناتو در منطقه جانبه مقابله با هژمونی و یك

. در شرای  بحراس جهانح و بحراس در رواب  شارا ب  رو،   داد تا وارد خحن   ، ا،  جهانح 

کنا ک   مبارزهرو،   و غرب این مسل،  ضرورت پ اا کرد ک  رو،   با داع  در این منطق  

العمد  در وه،  دوم نوعح عکز .امن   رو،   و فتح کشورهای غربح را مختد کنا اتوان مح

های  ها امپراتوری ها بعا از انآ، سح رور ؛ا Екатерина,2016:5-2رو،   بود ب  بحراس اوکراین گ

م ودی هستنا ک  با اارج شاس از گروه امپراتورهای فاکم اواهاس فو  اقتاار اود در  2۴قرس 

الم،،ح هستنا. پز از فروپاشح اتحاد شوروی ،و، ال ستح هرچنا در نظام  های ب ن باشآاه قارت

 ری در مشکوت اقتصادی تا فاودی از الم،د مسکو نق  ابرقارتح اود را ب  ااطر درگ ب ن

ها  د،  داد، اما همچناس وارث تس، حات اتمح شوروی و ن ز نووذ ،ااتاری فکوم  کمون س 

. از دیاگاه مسکو ب  هم ن دل د بوده ا، الم،د  تبع  س تأث رگذار در نظام ب ن بر ب،وک شرق و ب 

ای هستنا ک  در مرزهای اود  و،  ها اوا،تار ر ویژه  مریکایح های غربح و ب  ا،  ک  دول 

،وی رو،   ب   تبع  س ب  م ان  ب   ای،وی شرق و  ، بنابراین هرگون  گسترش ناتو ب  محاود شود؛

هرچنا رو،   پز از فروپاشح شوروی ب  دل د غ،ب  دیاگاه  ،دومزیاس این کشور تمام اواها شا. 

و ب  مایری   1111نمود، اما از ،ا   یورو تونت کح در دوره ی،تس ن ب  ،م  غرب گرای  پ اا

وزیر وق  رو،  ا، ، ا،  نآاه ب  شرق در د،تور کار رو،   قرار گرف . در  گنخس  ماکوفیپر

عنواس فوزه  ای ب  منطق   ، ای مرکزی و قوقاز نمود و از  س ب  هم ن را،تا، رو،  ، توج  ویژه

دکترین اارج نزدیک، منطق   ، ای مطاب  . »ادکردی 1«اارج نزدیک»،نتح نووذ رو،   و یا 

های ، ا،  اارجح رو،   قرار گرف . مطاب  این  مرکزی در موقع تح رف ع در ،،س،  اولوی 

ای در این منطق  ا،  ک  دیآر بازیآراس  دکترین، رو،   دارای منافع اقتصادی و امن تح ویژه

رو از  ازاین  .(993: 9331حاجی یوسفی، گ  «باشنا ای، ناچار ب  پذیرش  س مح ای و فرامنطق  منطق 

مونروئ  رو،ح بوده و اارج ق،مااد  دکتریننآاه کرم، ن، کشورهای این منطق  ق،مرو اعما  

شونا. رفتار کرم، ن طح پانزده ،ا  گذشت  نسب  ب  مناط  مجاور گدریای ، اه، قوقاز جنوبح،  نمح

نووذ و مشارک  ،ایر کشورهای ازر و  ، ای مرکزیا و کوش  برای محاود کردس فضور، 

                                                           
1
 - Near Abroad 
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قارتمنا ماننا اتحادی  اروپا، ترک   و چ ن ن ز از این واقع   فکای  دارد ک  مسکو، تنها 

در این  (.36-37: 9337کرمی،  گ  «پذیرد ک  محور  س رو،   باشا ،ااتارها و ترت باتح را مح

های  و  رام  در جمهوریهای گوناگوس برای فو  ثبات  گ ری از اهرم را،تا  رو،   با بهره

های ب آان  در این مناط  اخرار دارد بر ضرورت فو   مستقد و ج،وگ ری از تو،ع  نووذ قارت

های جایای از ارتباطات متقابد م اس  جانب  تأک ا کرده ا،  و ایجاد و تحک م شبک  پ وناهای هم 

ها طر  مشارک  برای  رورلذا  .((kozyrov, 1994: 11 ها را در اولوی  قرار داده ا،  جمهوری

ایا در جبنای  ایجاد خف» ،«خ،حح ،رد»گ ری  خ،ح و گسترش ناتو ب  شرق را در جه  شکد

، توخ ف کرد. ناتو در فوزه اقتااری ،اب  رو،   «منزوی کردس رو،   » و توش برای « اروپا

ااخح را ب  نمای  های  فسا،   ارتباط ینکنا و رو،   با  گاهح از این معنا درا شوروی نووذ مح

 .لذا گسترش ناتو باع  شاه تا رو،   نآراس انزوا و در فاش   قرار گرفتن اود باشا گذارد. مح

و مرزهای  در هر شکد و عنواس مخالو  کنناناتو شات با تو،ع   ارت  و ن روهای نظامح ب 

  پ اای  نخبآاس رو،   گسترش ناتو را باع .رو،   را با  س دچار تهایاات جای  بااننا

عنواس یک قارت برتر و پرنووذ جایح باقح نخواها گذاش . لذا  داننا ک  برای رو،   ب  شرایطح مح

 .شود مح ق،مااد این کشوررو،   واکنشح ب  گسترش ناتو ب  شرق و مناط  ف ات ا،وت  فضور

د ا،  ک  در تح، د این اقاام رو،   در چارچوب رویکرد عقونح مبتنح بر این اخ باین گون  ک 

 ممکن و ن س  د،تاورد هم ش  اعما  ،ایر بر  س ترج ح و مط،وب   یک عمد ا،ار مع ار این بر» 

هر فرد ا 1گها مبتنح ا،  ک :  این نظری  بر این فرض .باشا مالح مسائد از غ ر عناخری ا، 

پای فرد قرار در هر موقع تح چناراه پ   ا 2؛ گبنای شاه از اهااف دارد ای منظم و رتب  مجموع 

ها پ اماهایح را ب  دنبا  دارنا ک  م زاس مثب  یا منوح بودس این پ اماها  هرکاام از این راها 3؛ گدارد

فرد برفسب پ امای ک  برای هر راه وجود  ج  در بر ورده ،ااتن اهااف مانظر فرد ا، . درنت

لذا  با توج  ب  پ اماها    باشاک  بهترین پ اما را برای فرد در پح داشت نایگز حدارد راهح را برم

از دیاگاه رویکرد عقونح با توج  ب  نووذ ناتو در «. کننا گزین  را ممکن باید بایا مؤثرترین

ب  عواقب این گسترش تن دردها ک  اینک  یا  در مقابد رو،   وجود داردمنطق  چنا گزین  

الم،،ح رو،    ای و ب ن منطق    کنا، باع  تضع ف موقع روز عرخ  را بر رو،   محاود مح روزب 

ای و  تواوتح در امور منطق  و کو ، ا،  بح بآ رد    در پرا شود یا رو،   ، ا،  انزواط،بح 

کنناه و یک واکن  موج  جه  تنویر افکار عمومح اود  الم،،ح لحا  نمایا، یا یک باید قانع ب ن
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 فضورشا. این  وارد  ،وری بحراس  ب و   ه ا، ب  کار گ رد ک  رو،   گزین  ،وم را انتخاب نمود

 اود نوعح واکن  ب  هژمونح  مریکایح و واکن  ب  گسترش ناتو و تهایا منافع رو،   ا، .

های اا ر،  شاس طح ده  با ورود ب  عرخ  جهانح :ملی ایران امنیتبحران سوریه و تأثیر آن بر 

 یحو موهومح پسا و،توال ا داده ا، الم،د تاریجا  موهوم و،توال ایح اود را از د،   امن   ب ن

گرایح رئال ستح، دیاگاهِ  . تقریبا  تا پایاس جنگ ،رد، دیاگاه ،نتح و تق، دشاه ا، جایآزین  س 

شاس،  بود، اما با پایاس جنگ ،رد و تشایا فزایناه جهانح الم،د ی امن   ب نکنناهغالبِ تعریف

انا. در دیاگاهِ جایا، بازیآراسِ فرو م،ح و فرام،ح ن ز  های امن تح ن ز پ چ اه و متکثر گشت  ارزش

دولتح ن ز موردتوج  ها ب،ک  بازیآراس غ ر در مقصا تهایاات ن  خرفا  دول  هستنا.منشأ تهایاات 

ک  اخطوفاتح  اورده ا، ین وضع  ، امن   بازیآراس چناس ب  یکایآر گره در ا .گ رنا قرار مح

. فتح امن    شونامحالم،د ا،تواده  جای امن   ب ن چوس امن   جهانح یا امن   بشری ب 

تنها نظامح ب،ک  ، ا،ح، اقتصادی،  ماه   تهایاات ن  ا، .زیس  ن ز فائز اهم    مح  

با توج  ب  این ویژگح امن تح  (.93-23: 9332دومینیك،  ( مح طح ا،  اجتماعح و فتح زیس 

تواس گو  بحراس در هر نقط  از جهاس متقابو  باع  تأث رپذیری امن   م،ح ایراس از  س  اکنوس مح

و متحا ا،تراتژیک ایراس یعنح ،وری   اصوص اگر این بحراس در کشور همسای  اواها شا ب

 تعاریف قالب در را اود امن   ایراس ا،ومح جمهوری اینک  ب  توج  باتواس گو   باشا. بنابراین مح

 ابعاد در الم،،ح، ب ن یا ای منطق  ،طو  در تحو  و تغ  ر هرگون  طب عتا  کنا، مح تعق ب امن   مو،ع

 ایجاد باوس ای منطق  متعاد  و پایاار نظام ه چ. گذارد مح جای بر  ثاری ما کشور امن   مخت،ف

 این فوق ا،تاال  منط  .یابا نمح دوام اخ،ح بازیآراس ب ن مخت،ف های زم ن  در متقابد وابستآح

 یا ای منطق  از اعم بازیآراس ک،   منطق ، ،طح در ثباتح بح و ناامنح هرگون  بروز خورت در ک  ا، 

 .(937: 9311، دیگرانمرادی و شونا گ مح فراوانح های هزین  متحمد ای فرامنطق 

،ماه   فعال   های ایراس و رو،   را در دوبعا ، ا،ح و نظامح در اصوص ب  طور ک،ح 

تحوالت ،وری  بایا در این جم،  اوخ  کرد ک  مسکو و تهراس توش دارنا با باطد کردس طر  

ا ک  در  س ن مریکا در منطق  چهره ، ا،ح و نظامح جهاس را تغ  ر و معادل  جایای را ارائ  ده

ا.  13: 1311شکد و ه ل  جایا عرخ  ب ن الم،،ح شکد گرفت  ا، گنجات،موازن  قوا بر ا،ار 

 اارجح ، ا،  در جایای فصد ،وری  خحن  ب  رو،   ورود با و گذشت  ،ا  تابستاس از اما

 ک  فضور این. داش  انقوب از پز های ،ا  دیآر با ک وح و کمح های تواوت ک  شا باز ایراس
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 و ا زها و اف  با بود همراه تاریخح های شکاک   و تردیا با داا،ح ، ا،ح محافد از بس اری در

 11 مرداد 21 در اود مقاطع ترین تاریخح از یکح ب  گذشت  ،ا  یک ظرف در اود کردس متعاد 

 . ر، ا

 :بود زیر های اهم   واجا خافبنظراس دیا از نوژه هوایح پایآاه بکارگ ری خورت هر ب 

 نت ج  در و ک ،ومتر 1۴۴ فاود ب  ک ،ومتر 211۴ از ،وری  در نظامح اهااف فاخ،  کاه ا 1

 .ا،  پذیر امکاس کمتر هزین  با ب شتر عم، ات

 افکن بمب هواپ مای بکارگ ری برای الذق   پادگاس نسب  ب  نوژه فرودگاه باناهای بودس منا،با 2 

 در اگرچ   ااورم ان  منطق  در رو،   د،تر،ح گسترش ارزیابح دیآر موهوم ب . رو،   جایا های

 امن   ،طح در ا،تراتژیک تحو  یک درازمات در اما نشود ت،قح ا،تراتژیک توانا مح مات کوتاه

 .ا،  جهانح

 نوین تس، حات  زمای  جم،  از  رو،   نظامح قارت از مخت،ف وجوه بکارگ ری افزای ا 3

  س  ور ،ود تبعات از تواس نمح ک   ورد بوجود  مریکا و رو،   ب ن جایای متقابد درک شرای 

 .بود غافد

 ای فاش   ای مسل،  مورد این در ها  مریکایح ب  رو،ها ر،انح اطوع یا و تواهم و تواف  اگرچ ا 1

 در ای منطق  اقاامات برای جانب  ،  ای معادل  ک  کرد کمک امر این اود اما گردد مح محسوب

 .گ رد قرار محا،بات

 ، ا،ح ف ات بهتر یا و اارجح ، ا،  در نوین و ا،ا،ح مرف،  یک وارد ایراس بنای جمع یک در

 (Weir, 2015:5-9)اگر و اما و تردیا با اما شا اود

 در ک  ها،  مات فکوم  دو هر اگرچ . بود ایرانح_رو،ح رواب  در مهم ،ا  یک 2۴11 ،ا 

 رواب  معناداری بازدارناه عوامد اما انا، بازشناات  را ا،تراتژیکح های ارزش یکایآر با تقابد

 طرف دو اات ار در را ،ابق  بح فرختح ، ژئوپ،ت کح مح   تغ  ر  بود داشت  نآ  محاود را دوجانب 

 ک  ،وری  در مسکو نظامح داال  البت . بازیابنا همکاری این از دوباره را م،مو،ح منافع  تا داد قرار

 و ایراس م اس نظامح همکاری نخست ن ک  دها مح نشاس هستنا، ا،ا اخ،ح فامح ایرانح ن روهای

 (Katz,2015) ا،  انجام فا  در رو،  

 و ایراس ائتوف گ ری شکد از اود تح، د عزیم  نقط  را مشترک منافع گرایاس واقع ک،ح طور ب 

 با مقاب،  ک  دول  ها م اس منافع در اشتراک ک  معتقانا و دهنا مح قرار ااورم ان  مسائد در رو،  
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 اشتراکات، این رفتن م اس از و تضع ف با و دها مح شکد ائتوف ب  گ رد مح بر در ن ز را تهایا

 از. انا موقتح هایح پایاه ها ائتوف ،خن دیآر ب . رونا مح ب ن از یا شاه تضع ف ن ز ها ائتوف

 داع  بردس ب ن از و ،وری  در مستقر ، ا،ح نظام فو  رو،   و ایراس ائتوف بن اس  منظر، این

 اگر ،و دیآر از. یاف  اواها تااوم ن ز ائتوف باشا، داشت  تااوم اشتراک این ک  زمانح تا و ا، 

 ،وری  داا،ح جنگ ک  این یا کنا، تغ  ر موضوع دو این ب  نسب  کشور دو از یک هر های ، ا، 

 On theشاگ اواها فروپاشح دچار ائتوف شود فصد و فد کشور این ، ا،ح نظام ،ود ب 

Outcomes of the First Meeting, 2015:1.ا 

 و اهم   دارای کشوری ،وری  ک،ح نآاهح در: اهمیت راهبردی سوریه در سیاست خارجی ایران

  فریقا و اروپا  ، ا، قاره ،  اتصا  نقط  و ااورم ان  و نزدیک ااور فافاخد راهبردی در نق 

 زده رقم کشور این برای راهبردی و ااص جایآاهح ک ا،   یا گون  ب  ،وری  ژئوپ، ت ک و ا، 

 تنها ،وری  :شود مح اوخ  زیر محورهای در ایراس ا،ومح جمهوری برای ،وری . اهم   ا، 

 هم ااورم ان ، در ،وری  ااص ژئوا،تراتژیک و ژئوپ، ت ک موقع   ؛ا،  ایراس ای منطق   ماسپ هم

 اشغالح ف،سط ن با ،وری  همسایآح کشور، دو خه ون ستح ضا و ضا مریکایح های ، ا،  ،ویح

 تأث رگذار نق  خه ون ستح، رژیم با مبارزه او  جبه  و ا،ومح مقاوم  جریاس از فمای  لبناس، و

لذا بحراس در ،وری  از طری   .(933: 9311 ،دیآراسگخادقح و  لبناس ، ا،ح معادالت در ،وری 

 ایراس را متأثر اواها ،اا . امن   م،حعوامد زیر 

 مقاوم  محور تضع ف ،وری  بحراس پ اماهای ترین مهم از یکح کاهش قدرت مانور محور مقاومت:

بود. ،وری  در طو  ،  ده  گذشت  تنها متحا راهبردی جمهوری ا،ومح ایراس در منطق   اواها

انا. مخالو  با  تجرب  کردهااورم ان  بوده ا، . دو کشور تعاموت و همکاری راهبردی مهمح 

های مقاوم  در  فضور و نووذ غرب در منطق ، اتخاذ رویکرد ضا خه ون ستح و فمای  از گروه

ا ک  ترو ای ایراس و ،وری  ب  شمار مح های مشترک ، ا،  منطق  ترین مؤلو  لبناس و ف،سط ن مهم

لحا  راهبردی ب شترین دو کشور را ب  رکن اخ،ح محور مقاوم  تباید کرده ا، . ،وری  ب  

های  ای مهم برای فمای  ایراس از گروه اهم   را برای جمهوری ا،ومح ایراس دارد و عرخ 

ای و گسترش تواس بازدارناگح در مقابد رژیم خه ون ستح، امریکا و   فرینح منطق  مقاوم ، نق 

ایا بحراس در این ها در ،وری  و گسترش تش  یا. بر این ا،ار  غاز نا رامح فساب مح غرب ب 
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ها را برای جمهوری ا،ومح ایراس از ف   تضع ف محور مقاوم  ایجاد  کشور ب شترین نآرانح

 .ا111: 1311گا،ای،  کرده ا، 

های ایراس در مورد  یکح از اولوی  : منطقه در قوا موازنه و قدرت ساختار زدن بحران سوریه برهم

ای بوده ا، . از شروع  ،وری  از ابتاای انقوب ا،ومح، مسائد ، ا،ح و توازس قارت منطق 

شاه ا، . ب شترین  ای تباید های منطق  بحراس ،وری ، این کشور ب  م ااس زور زمایح قارت

این کشورها عمو  مشغو  شود.  فشارها اکنوس در ،وری  از طرف عربستاس و ترک   اعما  مح

های مخالف در ،وری  هستنا و ام ا دارنا ک  ،قوط ا،ا، راه را  فمای  مالح و تس، حاتح از گروه

تنها ایراس را از لبناس  فا ، ،قوط ا،ا ن  ها در ااورم ان  هموار ،ازد. درع ن تازی  س برای یک 

دها. عووه بر  س دراطر قرار محعنواس فوزه نووذ جایا ایرا کنا ب،ک  عراق را ب  محروم مح

هایح ک  ب  شکد بالقوه  ماده تحرک برای تأم ن منافع  گذاری عربستاس در عراق و گروه ،رمای 

های  چنااس با ایراس همخوانح  ریاض هستنا، ترک   ن ز در شما  عراق فضور دارد ک  ، ا، 

عرض فشار فکوم  جایا ناارد. باین ترت ب ،قوط ،وری ، مرزهای غربح عراق را ن ز در م

پ مانح ا،تراتژیکح با ایراس را فسخ کرده و ب  محور  بر شواها، هم دها ک  با تک   ،وری  قرار مح

پ ماس  پ وناد. در چن ن شرایطح، بقای فکوم  ا،ا برای ایراس تنها فمای  از یک هم عربستاس مح

ر زماس جنگ با عراق ن س ؛ ب،ک  پ ماس ب  ااطر فمایت  از تهراس د قایمح و ادای دین ب  این هم

: 1312،دیآراسگنجات و  قوا برای ایراس ا،  موازن  و قارت موضوعح ف اتح در قالب ،ااتار

 .ا13

از جم،  عوامد تحک م رواب  ایراس و ،وری  طح چنا ده  گذشت  موضع توازس قارت در منطق  و 

، ا،ح و موازن  قارت منطق  ای  ا.موضوعات1: 2۴11مقاب،  با دشمناس مشترک بوده ا، گالغریر،

از اولوی  های ایراس در مورد ،وری  از ابتاای پ روزی انقوب ا،ومح بوده ا، . از  غاز بحراس 

،وری ،این کشور ب  م ااس زور زمایح قارت های منطق  ای تباید شاه ا،  و ب شترین فشارها 

رژیم خه ون ستح اعما  مح شود.  ع،   نظام ،وری  اکنوس از ،وی ترک  ،عربستاس ،عودی،قطر و

این بازیآراس در عمد مشغو  فمای  مالح و تس، حاتح از گروه های مخالف نظام ،وری  هستنا و 

 1311گنجات،ام ا دارنا ،قوط بشار ا،ا ،راه را برای یک  تازی  نها در غرب  ، ا هموار ،ازد

 .ا  213:
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،قوط بشار ا،ا ن  تنها ایراس را از منطق  و لبناس محروم مح کنا،ب،ک  عراق را بعنواس فوزه نووذ 

ا. ایراس بر این باور ا،  ک  اگر نظام ،وری  1۴: 2۴11جایا ایراس در اطر قرار مح دهاگابوهو ،

  غربح  ، ا بخواها تغ  ر کنا،ایراس متحا راهبردی اود را ک  مح توانست   زادی عم،ح را در بخ

برای  س ب  وجود ب اورد از د،  مح دها؛چوس ماع اس زیادی دارد و  س نظام ب  کسانح وابستآح 

دارد ک  ب  گروه های مخالف کمک کردنا یا برای فو  قارت اود مجبورنا ب  قارت های 

و   منطق  ای یا فرا منطق  ای وابست  شونا.در هر خورت برتری وتووق مخالواس بر فکوم  فع،ح

د،  ب  د،  شاس قارت در ،وری  مترادف با چرا  کامد ، ا،ح از تماید و رابط  نزدیک با 

ایراس ب  ،م  ترک  ،عربستاس ،عودی و هم پ ماناس  س ا، .ب  تعب ر دیآر ،تغ  ر قارت در 

،وری ،ب  معنح افزای  ف،ق  ای دیآر ب  زنج ره رقبای منطق  ای ایراس و ازد،  رفتن یک هم 

 نظری  برا،ارا . 11: 1312،دیآراسا،تراتژیک منطق  ای ق،مااد مح شود.گنجات و  پ ماس

 ای  منطق  دوم درج  های قارت با توانا قارت  اود اهااف ب  د،تر،ح  مریکابرای هانت نآتوس،

قارت  نمایا.یکح از  کار تقس م و همکاری دارنا، منافع تضتاد ای منطقت  او  قارت با معموال  ک 

 امریکا داشتت   متحاه ایاالت با ای گسترده های همکاری دیرباز از  ک  منطق  ای دوم درج های 

 موازن  عنواس ب  ایراس، ا،ومح انقوب پ روزی ابتاای از کشور این. ا،  بوده ،تعودی عربستتاس

ا،ت گن اکویح  نموده نق  ایراس،ایوای تاث رات منطق  ای  و نووذ از ج،وگ ری برای ومانعح  کنناه

 ا13۴ :1311،دیآراسو 

 نووذ الآوی مهارگ ایراس با ای منطق  های رقاب  دریچ  از را ،وری  مشخص طور ب  عربستاس لذا

مهارکردس الآوی نووذ  یا منطق  در ایراس نووذ کاه  مح کنا و در واقع برای نآاها  ایراس معنوی

 ا،ا نظام مقابد در بود، شاه مطر  ش عح هو  قالب در زمانح ک  عرب دن ای در ا،ومح انقوب

 ب نا و نزدیکح مح تر گسترده ا،ومح از ب ااری بعا را دامن  این تهایا دارد. عربستاسبر مح  گام

 ب  و ای منطق  تعاد  اوردس برهم منزل  ب  را ایراس ب  ،وری  اصوص ب  و مقاوم  های گروه

 عربح -غربح با رویکرد هماهنآح در عربستاس بنابراین مح دانا؛ ،عودی های ، ا،  رفتن فاش  

 ا121: 1313،دیآراسدهاگکوهکن و  کاه  را ،وری  در ایراس موقع   تا دارد توش

بحراس ،وری  ممکن ا،  منجر ب  هماس چ زی شود ک  باری بوزاس از  س ب  عنواس تحو  

بوزاس دگرگونح داا،ح در کشور ،وری  ،ااتاری در مجموع  امن تح نام برده ا، . ب  تعب ر باری 

باع  تغ  ر در خف بنای ب ن کشورها مح شود و این خف بنای و  رای  جایا بازیآراس منطق  
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باع  فضور فراگ رتر بازیآراس فرامنطق  ای م شود و در نت ج  ب  انزوای ب شتر ایراس در مح   

ب  همراه اواها داش گم ر زاده امن تح منطق  مح شودک  تبعات ب ن الم،،ح را برای ایراس 

 ا.133، 1313کوهشایح،

 های گروه ب  مو،وم متعادی های گروه ،وری ، در تن  گ ری شکد  غاز از :مذهبی-شکاف قومی

 غالب و مشترک ویژگح  .انا نموده نق  ایوای ،وری  بحراس در مخت،ف عناوین با تکو ری تروریستح

 جنایات انجام مذهبح، شعائر و مقابر تخریب جزم  ، ،یگر ح،،و بن ادگرایح، ها، گروه این هم 

در را،تای این نوع از ا،وم مقام  .ا،  ا،وم لوای در گناه حب مردم کشتار و تجاوز برای وفش ان 

شود در دن اى ا،وم این ا،  ک  ب  نام ا،وم، دشمناس  نچ  دیاه مح» »معظم رهبری فرمودنا:

کننا؛ هماس تعب رى ک  امام بزرگوار ما گرضواس اهلل تعالى مقاب،  محا،وم در پوش  ا،وم با ا،وم 

ع،  ا فرمود: ا،وم  مریکایى، در مقابد ا،وم ناب محمّاى. ا،وم  مریکایى، ا،ومى ا،  ک  با 

گ رد، ظاهر  س هم هاى  مریکا قرار مح،ازد، در اام  هاف،ازد، با خه ون سم محطاغوت مح

دهنا؛ اگرچ  هم ا،وم ا، ، شایا بعضى از مرا،م ا،ومى را هم انجام مح ا،وم ا، ، ا،م  س

با  ا،وم، نام ب  ک  کسانى این –اطّوع ا ،ى دق قى نااریم  ما فاال –شنود طورى ک  انساس مح  س

 – دیآر جاهاى از براى در قبو  و عراق در اا را  –در براى از کشورها  آمیزى شکل تعصّب

 هم شخصى دینىِ وظایف و دینى شرایع و افکام ب  پابنا هم ا ،ى کردنا، پ اا بُروز و ظهور

رهبر معظم انقوب ا،ومح در جمع قاریاس قر س در محود انز با قراس  ب اناتگ .«...ن ستنا

ب شتر ک  . ،ازدرا هویاا مح این ب انات ب  اوبح هوی  غ ر ا،ومح این جنب  ها ا،1313/۴1/۴3

، ا،ح هستنا تا رنگ و بوی دینح و ا،ومح. در این را،تا مقام معظم رهبری دارای اهااف 

اگر در دن ای ا،وم مذاهب ا،ومح گریباس یکایآر را بآ رنا و کشمک  با همایآر » فرمودنا ک :

را شروع کننا، رژیم غاخب خه ون س  نوز رافتح اواها کش ا؛ این را اوب فهم انا، در،  

اناازنا ک  ن  فق  ش ع  را تکو ر کننا،  های تکو ری را ب  راه مح رف گروهفهم انا؛ لذا از یک ط

ب،ک  بس اری از فِرق اهد ،نّ  را هم تکو ر کننا؛ از  س طرف هم یک عاّه مزدور را ب  راه ب ناازنا 

شنویا، یا ابر داریا. ب ن ا، مح ک  برای این  ت  ه م  فراهم کننا، بنزین روی  ت  بریزنا؛ ک  مح

ا،ومح  رهبر معظم انقوب ب انات،گ«گذارنا...،ائد ارتباط جمعح و ر،ان  در اات ار اینها محو

ا، این ب انات ب  اوبح اهااف شکد گ ری و دالید گسترش 1312/۴1/2۴ف   درجمع کارگزاراس

 این اهااف ترین مهم از یکحرو  از این وهابح را ب  اوبح نشاس مح دها-ا،ومآرایح تکو ری
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 ا،ومحهای بازیق فر و رادیکا  ا،وم بانام ا،وم، ج،وه دادس ، ا،ح و ایائولوژیک نمودس ها، گروه

  س منوح وج  معرفح و مقا،ات و چهره ا،وم مخاوش نمودس ،یا پروژه چن ن نهایح هاف .ا، 

های قومح اواها  مذهبح و شکاف و یا فرق  های تن  ا،  و این مسل،  ،بب تشایا جهان اس ب 

 ا.113: 1311شا گ مرادی و شهرام ن ا، 

عربستاس طح ،الهای گذشت  در چارچوب رقاب  با ایراس بر ،ر برتری کاهش نفوذ ایران در منطقه: 

منطق  ای ب  شات از گسترش نووذ جمهوری ا،ومح در عراق ، لبناس و بحرین وتشک د  نچ  با 

مح شود نآراس بوده و توش کرده ا،  این نووذ را مهار کنا . عربستاس  عنواس هو  ش عح نام اه

همچن ن از اینک  ،وری  ب  عنواس یآان  کشور عربح ب  خورت متحا ا،تراتژیک ایراس در  ماه 

،پ و،ت  نااشنود و اشمآ ن ا،  . ،وری  برای ،ا  ها نق  دروازه ورود ایراس ب  جهاس عرب و 

ب  منطق  مایتران  و ااور نزدیک را برعهاه داشت  ا، ؛ از این رو ،  اتصا  ا،تراتژیک ایراس

تضع ف ،وری  و ،رنآونح ا،ا موجب تضع ف محور مقاوم  و کاه  نووذ منطق  ای ایراس و 

مهار  س مح شود ؛باین ترت ب ، این کشور بروز بحراس ، ا،ح در ،وری  را بهان  ای برای تصو   

ب  عبارت دیآر ،از نآاه ریاض ، ،رنآونح نظام ،وری  ضرب  ،ختح فساب با ایراس یافت  ا،  . 

ا.در واقع مقاب،  11۴ :1313ب  امکانات ایراس و تضع ف قارت مانور  س در منطق  مح زنا. گنجات ،

با نووذ ایراس در عراق ،لبناس ،،وری  و نزدیک ترین همسای  های اود یعنح بحرین و یمن از 

Kamrava,2013:6ودی در منطق  ا، گمهمترین اهااف عربستاس ،ع
در جریاس تحوالت ،وری  ا.  

،قارت های رق ب منطق  ای ایراس هماننا عربستاس ،عودی و ترک    از وضع   موجود ناراضح و 

اواهاس تغ  ر در موازن  قارت منطق  ای هستنا.این باریآراس ،عح دارنا با ایجاد گسس  در 

 س ،موازن  منطق  ای را ب  ،ود اود تغ  ر دهنا.در هر محور مقاوم  و جاا کردس ،وری  از 

خورت ،نآاهح ب  ،اا  ، ا،ح و مذهبح مخالواس فکوم  ،وری  و کشورهای پشت باس  نها 

نشاس مح دها ک  تووق مخالواس بر فکوم  فع،ح  و د،  ب  د،  شاس قارت در ،وری  

یراس ب  ،م  غرب،عربستاس ،عودی و مترادف با تغ  ر کامد ، ا،ح از تماید و رابط  نزدیک با ا

هم پ ماناس  س ا، .ب  تعب ر دیآر،تغ  ر قارت در ،وری ، ب  معنح افزای  ف،ق  ای دیآر ب  

زنج ره رقبای منطق  ای ایراس و از د،  رفتن یک هم پ ماس ا،تراتژیک منطق  ای ق،مااد مح 

تغ  ر دها.از هم ن رو، ایراس تاکنوس  شود.این امر مح توانا موازن  قارت منطق  ای را ب  ضرر ایراس

ضمن فمای  از دول  ،وری  ب  عنواس متحا راهبردی اود و عضو کانونح محور مقاوم  ، بر 
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راه فد های ، ا،ح و مسالم   م ز برای فد و فصد بحراس تاک ا و از مااا،  اارجح یا 

-211: 1311، .گ نجات،فمای  های مالح و تس، حاتح از مخالواس ،وری ب  شات انتقاد کرده ا

با  غاز نا رامح ها و شکد گ ری بحراس ، ا،ح ،وری  فرخ  منا،بح برای ا اما از طرف دیآر 211

ترک   مه ا شا تا ب  و، ،  تغ  ر و جایآزینح نظام  هم را،تا با ، ا،  های منطق  ای اود در 

 ا. درBulent and Flanaganm,2012،وری  ،موازن  قارت منطق  ای را ب  نوع اود تغ  ر دهاگ

منطق   در ترک ت  جایآتاه ارتقاق اوا،تار غرب شودک  اشاره بایا درااورم ان  ترک   نق  مورد

 متح منطقت  ایتن در رو،ت   موقع ت  تتضع ف باع  امر ااورم ان  ا،  ک  این

 ا.11: 1312شودگ دمح،

باشا ، موازن  ب ن ایراس ، عراق و  نکارا بر این نظر ا،  ک  اگر بشار ا،ا همچناس بر ،ر قارت 

،وری  د،تر،ح ترکآ   ب  جنوب غرب  ، ا را با مشکد مواج  مح کنا . ترک   بر این تصور بوده 

ا،  ک  با تغ  ر نظام فکومتح در ،وری  و روی کار  ماس دولتح نزدیک و هم را،تا مح توانا 

رش دها ؛ب  هم ن دل د ، ، ا،  فوزه نووذ اود را در منطق  غرب  ، ا و شرق مایتران  گست

اارجح این کشور برای اینک  در  یناه جای پای محکمح در ،وری  برای اود ایجاد کنا ب  

 ا . 113: 1311فمای  مخالواس بشار ا،ا پرداات  ا،  . گنجات،

تغ  ر رژیم در این کشور باع  زیاس راهبردی مهم برای ایراس و کاه  نووذ ایراس بحراس ،وری  و 

تنها  شود. ،قوط رژیم ا،ا ن  فوزه شرق مایتران ، مسائد لبناس و ف،سط ن و فتح عراق مح در

کشور از  استوانا فمای  نظام  توانا نووذ ایراس در دن ای عرب را تح  تأث ر قرار دها، ب،ک  مح مح

ای  ق ای ب  نوع رقبای منط اهلل را ن ز کاه  باها. همچن ن باع  تغ  ر موازن  قارت منطق  فزب

 .ا1-12: 1311 ،عسآراانحربستاس ،عودی و ترک   اواها شا گایراس ازجم،  ع

بر طب  نظری  انتخاب عقونح  :و تاثیر آن بر امنیت ملی ایرانتأثیرات حضور روسیه در سوریه 

-ترکح-تضع ف تروریسم، شکس  محور عربحفضور رو،   در ،وری  در کنار ایراس ،بب 

ک  این مسل،  پ روزی مهمح برای  داش اواها  مریکایح شاه و تثب   قارت بشار ا،ا را در پح 

ب شترین ،ود و کمترین ضرر را برای  ای ک  های راهبردی منطق  اواها بود مسل،  ایراس در بازی

از وضع   قرمز امن تح،  نظام ،وری  محض اروج  ب  چرا اواها داش .بانبا  امن   م،ح ایراس 

 س افزوده اواها شا و این موضوع، قطعا  ب  تعم    ح، های ضا مریکایح و ضا ا،رائ بر انآ زه

ایراس ا،  ک  بر  م،حامنیت تواس محور مقاوم  اواها انجام ا ک  دارای ارزش ف اتح برای 

http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
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برد را برای ایراس و رو،   رقم اواها زد. اما فضور -ای برد ا،ار نظری  انتخاب عقونح نت ج 

عنواس متحا  تقوی  موقع   ا،ا ب ب،ک  ،بب  ،س رو،   در ،وری  فق  مختص ب  عوامد فوق ن 

و  ی داال  رو،   موجب تضع ف موقع   داع  در ،ور .درج  او  ایراس در ،وری  اواها شا

گردد  رو،   ،بب تضع ف داع  مح فضور اوس تقوی  موقع   دول  ا،ا برای مذاکرات  تح ب

تضع ف  س ب   شود ک ت،قح محتهایاها  ینتر یکح از مهم و با توج  ب   نک  داع  در فا  فاضر

الم،،ح   فرینح ب شتر برای ایراس در مذاکرات ب ن فراهم شاس نق   .ایراس ا،  م،حامنیت نوع 

شود و این اوا،  اخ،ح ایراس در رونا  فد ، ا،ح مح درنهای  موجب تقوی  راه درباره ،وری 

یابا. چوس  ها افزای  مح نزد غربح ارزش مشارک  با ایراس درو  بحراس ،وری  ا،  و تهایاات

شونا. در اینجا نق  مستقد  مح یکای رو،   شاه و ب  ایراس ب شتر نزد ها نآراس نق  منطق  غربح

یابا بنابراین بر ا،ار رویکرد انتخاب عقونح فضور  ها مح ایراس جذاب   ب شتری برای غربح

های  منوع . یراس در پح اواها داش  رو،   در ،وری  ب شترین ،ود و کمترین هزین  را برای ا

 ،این فضور در باال اشاره گردیا اما هر عم،ح بر ا،ار این رویکرد االح از ضرر ن ز نخواها بود

نق  مؤثر ایراس درخحن  جنگ ،وری   لذا ضررهای فضور رو،   در ،وری  برای ایراس در قالب

های رو،   خرفا   اس مستقد از ، ا، گ رد. ایر تح  تأث ر رهبری عم، ات هوایح رو،   قرار مح

بر ا،ار تقوی  مقاوم  ا،ومح در برابر تهایا ا،رائ د در ،وری  ا،  و رو،   با ا،رائ د 

ترین دل د فضور ایراس در جبه   ک  مقاوم  در برابر ا،رائ د مهم گون  ضایتح ناارد درفالح ه چ

 .مقام ،وری  ا، 

   و پیشنهاد یریگ جهینت

 :گیری نتیجهالف ـ 

توانا پا،خآوی دالید فضور رو،   در ،وری   باشا. بر  اوبح مح نظری  انتخاب عقونح ب 

ا،ار این نظری ، طرف درگ ر پز از محا،ب ، چنانچ  فایاه یک عمد را ب   از زیاس  س باانا 

اارجح ها با تح، د شرای  موجود و تعریف دکترین ، ا،   س عمد اواها شا. لذا رور وارد 

الم،،ح کشور هماننا  چناقطبح و ر، اس ب  رشا و ارتقاق نق  ب ن نظامکمک ب  برقراری یک  اود

گرایح دینح و مقاب،  با  یک قارت بزرگ و یکح از مراکز جهانح، مقاب،  با تروریسم و افراط

مسائد باع  . این کردناگرایح  مریکا و ناتو اقاام ب  مااا،  نظامح در ،وری   جانب  هژمونح و یک

ب  این نت ج  بر،نا ک  ،ود جنگ و دفع تهایاات     رو، گذاری در، ا،  انارکاراس شا تا د، 
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های  س ا، . اما تأث ر این فضور بر  و تحق  اهااف فوق در ،ای  جنگ بس ار ب شتر از هزین 

ک   و  مریکا بحراس ،وری  و داال  عربستاس، تر»ا،  ک   حبرر، قابد گون  ینامن   م،ح ایراس ا

نظمح امن تح و گسترش تروریسم در ،وری  و برهم زنناه توازس و تعاد  در این کشور  باع  بح

از » ؛«باشامح و باع  نزدیکح رواب  ایراس و رو،   در درک مشترک از تهایاات مشترک ا، 

   با امن   و تأث رپذیری کشورها از یکایآر، همکاری رو، شاس حطرف دیآر با توج  ب  جهان

گ ری  تبع  س ممکن ا،  باع  شکد و ب شا تروریسم    گ ری یک ائتوف ع، ایراس باع  شکد

ک  مستق م و غ ر مستق م منافع  ای با رهبری ایراس و رو،   در منطق  شود ،ااتار امن تح منطق  کی

همکاری  بنابراین بر ا،ار نظری  انتخاب عقونح  .«دهام،ح ایراس را تح  تاث ر اود قرار مح

ک  دو طرف  گ ردبر مبنای اخد منافع مشترک موردبرر،ح قرار  بایاایراس و رو،   در ،وری  

های تهایاات را ب  فااقد کاه  داده و فااکثر ،ود  منتوع شاه و ب  اهااف اود بر،نا و هزین 

 را نص ب اود گرداننا.

 :ب ـ پیشنهادها

درک مشترکح از تهایاات و بایا تنها در ،وری   ب،ک  در کد منطق   دو کشور ایراس و رو،   ن  -1

ک  امن   در منطق  بازتعریف شود و دو  یا گون  الم،،ح داشت  باشنا؛ ب  ای و ب نهای منطق فرخ 

من   کشور برداش  نزدیک ب  هم از این موهوم داشت  باشنا و امن   یک کشور در ارتباط با ا

در این شرای  بایا کشورهای منطق  ب  رهبری رو،   و همکاری با ایراس و   .شود تعریفدیآراس 

عمد  حجمع نمودس چ ن در تحوالت منطق  اقاام کرده و در را،تای یک ،ااتار امن   د،ت   لحا

و ب  تقوی  های امن تح، تروریستح و هژمونح  مریکا فائ   ماه  کننا تا بتواننا با همکاری بر چال 

 .کمک کنناچناقطبح  نظاثبات، رون  امن   در منطق  و گسترش 

وفصد مناقشات را در چارچوب منافع مشترک و  ایراس و رو،   بایا فد ،در مرف،  دوم -2

و خ،ح تعریف کننا و هاف ،ازی و کار  یضرورت ر، اس ب  ،ازوکار تعام،ح برای ثبات ،از

مذکور بایا در فق ق  نوح هرگون  رویارویح باشا و ضرورت ارتباطات گسترده در هم  امور 

 ویژه امن   بایا مورد تأک ا قرار گ رد. ب 

های  امن   منطق  نبایا خرفا  در فوزه نظامح تب  ن شود ب،ک  بایا ،ایر زم ن  ،در مرف،  ،وم -3

های مساعا  . تنها در چن ن شرایطح ا،  ک  زم ن  رددی و اجتماعح را در برگ، ا،ح، اقتصا

 شود فراهم محتر همکاری گسترده 



 

 

 نظری  انتخاب عقونح: داال   رو،   در ،وری  و تأث ر  س بر امن   م،ح ایراس  111

با توج  ب  رو،   بایا ب  اهم   همکاری با ایراس در تمام ابعاد پح برده و توش کنا  ،چهارم -1

  تقوی  و افزای  ی همکاری با ایراس در مبارزه با تروریسم نسب  ب  م ز گذشت  تجارب موفق  

این  .تری ببخشا الم،،ح ابعاد گسترده ای و ب ن های ایراس و رو،   در فد مسائد منطق  همکاری

،بب فو  ثبات منطق   نخس ،مسل،  ب  عق اه کارشنا،اس رور از دو جنب  فائز اهم   ا، : 

ای  قارت رو،   در منجر ب  افز و دوم،شود  ای مح ای و فرامنطق  های منطق  در برابر نووذ قارت

های  گروهو مبارزه با   ااورم ان  ها در  س حاواه ادهیناتو و ز گرایح  مریکا و جانب  مخالف با یک

و ب  کشورهای  یکایآردو کشور ایراس و رو،   چ زی برای ارائ  ب   شود. مح تکو ری وهابح

منافعح در اقاام جمعح بب ننا؛ تنا،ب برای اود  دیآر تمامح اعضا ب  عبارت منطق  داشت  باشنا و ب 

در این شرای  رواب  دوجانب  و چناجانب  و اخد گوتآو در ارتباط با هم  مسائد موجب 

، تواهم و  شود. در فق ق ، هاف این ا،  ک  در خورت تحق  مرافد فوق اعتماد،ازی مح

بتواس روی در ااورم ان  و بحراس ،وری   ک  حهمکاری جایآزین تقابد و رقاب  شود. درخورت

های ا،ا،ح در مس ر  تواس ادعا کرد گام هایح کسب نمود،  نآاه مح کارکرد و موفق    اخو  فوق

ترت بات امن تح جمعح برقراری های منا،بح برای  و زم ن  ا،  شاه های امن تح برداشت  رفع نآرانح

عناخر الزم برای ایجاد ترین  وجود  ماه ا، . درواقع یکح از ا،ا،حب  ب  رهبری رو،   و ایراس 

کشورهای این ناف   در تعاموتشاس با یکایآر ا، . باوس  یهمبستآح، تضم ن امن   و بقا

های بن ادین مواج   تضم ن امن   متقابد در م اس کشورهای این منطق ،  یناه همبستآح با چال 

 اواها شا. 
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 9312/36/23رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع کارگزاران حج  بیانات  
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 .جهاس ا،وم، ،ا  ، زدهم، شماره پنجاه
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 -بحتراس  قبتا   در ایتراس  ا،تومح  جمهوری مواضع تح، د"ا،1311گ ، لطوح، کامراس،نیالا خادقح، شمز 
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 .37، شماره 12 دوره، ، فص،نام  تخصصح ع،وم ، ا،ح"2۴11تا 2۴1۴قبا  بحراس ،وری  از ،ا  
 ،و  جرائم تب  ن در عقونح گزین  نظری  یها کاربس "ا، 1312گ  ،نژاد خالح خالح اکبر و ، ن ا یورد حع

 ، دوره دوم، ،ا  هوتم."جرم، مج،  کار گاه از پ شآ ری برای ، ا،تح هایدالل  ارائ 
 ،تهراس.  گ ،شر مخبر، ن عبار، ")نظری  اجتماعح مارس گاز پار،ونز تا هابرمار" ا،1313گ کرایب، یاس 
  ،دو فصت،نام   "ایراس و اورا، ای مرکتزی:  شتوتآح نقت  و عم،کترد    "ا، 1337-1331گکرمح، جهانآ ر ،

 ا1دانشآاه تهراس گ ،ا  او ، شماره حالم،، ن مطالعات اورا، ای مرکزی، مرکز مطالعات عالح ب
 ،نح نشر تهراس .حکاشان خبوری منوچهر، "اجتماعح نظری  بن ادهای" ا1377گ ،ج مز ک،من. 
    ،فضتور رو،ت   در ااورم انت  در دوره پتوت ن     "، 1313کوشکح، محما خادق و طاهری بتزی، ابتراه م

، 3، مطالعتات اورا،ت ای مرکتزی، دوره    "گاف ای نووذ رو،   در کشتورهای زیتر نوتوذ اتحتاد شتورویا     
 .1شماره

 تتا   2۴11نطق  ای عربستاس ،تعودیگ بحراس ،وری  و ، ا،  م"ا،1313کوهکن، ع، رضا؛ تجری، ،ع ا، گ
 ا.1۴،گشماره پ اپح 1۴فص،نام  پژوه  های راهبردی ، ا، ،،ا  ،وم،شماره  ،"ا2۴11

 ،تروش  عبتاالکریم ، "االجتمتاع  ع،تم  ف،سو  بر در مای، اجتماعح ع،وم در تب  ن" ا1373گ دان د ل تد، ، 
 . خراط، نشر تهراس

http://www.bashgah.net/fa
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/?_action=article&au=583251&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85++%D8%AA%D9%82%DB%8C
http://psq.kiau.ac.ir/issue_113508_113630_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+37%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-221.html
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 ا،تومح  جمهتوری  یا منطقت   امن   و ،وری  بحراس"ا، 1311گ، شهرام ن ا، ام ر مسعود و مرادی، ا،ااهلل 

 . 11 شماره چهارم، ،ا  ، ا، ، راهبردی های پژوه  ، فص،نام "ایراس
 ،؛ ،ناریو ها و "ا،تراتژی جمهوری ا،ومح ایراس در قبا  بحراس ،وری ": 1313م رزاده کوهشاهح، مهای

 . 11پ اماها، پژوهشنام  دفاع مقار، ،ا  ،وم،شماره 
 راهبردهتای جمهتوری ا،تومح ایتراس و عربستتاس ،تعودی در قبتا  بحتراس         "ا،1313نجات ،، ا ع،ح گ

 111-131،زمستاس ،ص . 1فص،نام  ، ا،  اارجح ،،ا  ب س  و هشتم ،شماره  ،"،وری 

 ،برر،ح نق  و جایآاه جمهتوری ا،تومح ایتراس در    "ا 1312گ نجات، ، ا ع،ح و اخغر جعوری ولاانح
 . 1312، ،ا  ،وم، شماره هشتم، تابستاس  ا،ح، یها ژوه ، پ"بحراس ،وری 

 مو،س  فرهنآح مطالعات و تحق قات ب ن "بحراس ،وری  و بازیآراس منطق  ای"ا، 1311نجات،، ا ع،حگ،
 .الم،،ح ابرار معاخر تهراس

 :فص،نام  "بازیآراس معارض در بحراس ،وری : اهااف و رویکردها"، 1311ن اکوئح، ام ر؛ بهمن ، فس ن ،
 .  17-131رواب  اارجح، ،ا  چهارم. شماره چهارم. خص 
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