
 

 

 

 

 

 نقش روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا از منظر مکتب کوپنهاگ
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 چکيده
ای از موضوعات نسبتت داد  هتوان آن را به طیف گستردای از سیاست است که میتوجه به امنیت نوع ویژه

تی نظبامی و سیاسبی  های سنتنها بخشهای امنیت  که نهتر بررسیامنیتی با دستور کار فراخ مجموعه هینظر

حضور  ریتأثکوشد تا گیرد  این مقاله میی را هم در برمیطیمحستیزهای اقتصادی  اجتماعی و بلکه بخش

 منباف  کبه اسبت پرسبش ایبن ببه پاسخدرصدد   نوشتار روسیه از لحاظ امنیتی و نظامی را تحلیل کند  این

 تأمین چگونه کوپنهاگ مکتب منظر بر اساس یا آس غرب منطقه در اقتصادی و نظامی امنیت ایجاد در روسیه

دهد که مناف  نظامی و اقتصادی روسبیه در منطقبه غبرب های موجود نشان میداده لیوتحلهیتجزگردد؟ می

ی برایش برخوردار باشد و اژهیوآسیا  باعث شده است که این کشور در این منطقه حضور یابد و از اهمیت 

 خاصی داشته باشد  به این منطقه رویکرد امنیتی

 
 مکتب کپنهاگ  امنیت نظامی  اقتصادی  منطقه غرب آسیا : هاکليدواژه

 

 مقدمه

 غبرب آسبیا کشبورهای و روسبیه میبان روابب  از نبوینی عصبر شوروی  فروپاشی از پس

 هایسبا  طبی در هاآن آفرینینقش و حضور برای را جدیدی بنای سنگ که یافت گشایش

 اولویبت ببا ایمنطقبه عنوانببه آسیا غرب به هاروس سابق نگاه وجود نمود  با ایجاد اخیر

 ایبن  اسبت شبده برخبوردار آنان برای ایویژه اهمیت از راهتردی منطقه این امروزه پایین 
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 از و روسبیه سبرزمینی قلمبرو ببا منطقبه ایبن جغرافیایی نزدیکی دلیل به سوکی از اهمیت

 گبواه تباریخ  اسبت بزرگ هایقدرت جهانی دهایراهتر در آن جایگاه دلیل به دیگر سوی

 همبراه دگرگونی گاه و نشیب و فراز با منطقه  به نستت هاروس نگاه که است موضوع این

 از تبابعی مسبکو  ببرای غبرب آسبیا جایگاه و اهمیت میزان تر دقیق عتارت به  است بوده

  است کشور این داخلی شرای  و المللیبین محی  در تغییرات

 رویکبرد هاآن مارکسیستی  ایدئولوژی رفتن بین از و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی با

 یجبد دگرگبونی گرفتند که سرآغاز پیش در منطقه این تحولات به نستت را تریبینانهواق 

 حساب به آسیا غرب ثتاتیبی یا ثتات در عطفی نقطه و شده منطقه بر حاکم هایپارادایم در

  آیدمی

 این  برخوردارند ایدیرینه بسیار تاریخی رواب  از آسیا غرب منطقه ورهایکش و روسیه

 خاص هایویژگی دارای ایدوره هر در و داشته ادامه متمادی هایقرن و هاسده طی رواب 

 مختلفبی هبایدوره ببه تبوانیم را آسیا غرب منطقه با روسیه رواب  کهنحویبه بوده  خود

کبه منطقبه غبرب آسبیا از اهمیبت خاصبی ببرای روسبیه  شودکرد  پس روشن می تقسیم

  برخوردار بوده است

گبااران گرفتبه تبا هبای بسبیاری از سیاسبتمداران و سیاسبتدر چند دهه اخیبر گبروه

الملبل و متخصصبین مسبائل اسبتراتژیک و پژوهشگران مطالعات صلح  محققان رواب  بین

ضوعات امنیتی دیگبر ماننبد گاشبته مو کهزیست معتقدند ها و طرفداران محی متافمینیست

هبای دیگبری  ها مرج  امنیت را ببه بخبشنظامی( نیست  آن -صِرف موضوعات )سیاسی

ی و اجتماعی گسترش دادند  ضبمن آنکبه موضبوعات طیمحستیزچون مسائل اقتصادی  

 شود سیاسی( همچنان حفظ می -امنیتی سابق )نظامی

رانگیبز اسبت کبه شبدیدا  ببا احساسبات بموضوع امنیت یک مفهبو  پیچیبده و مناقشبه

هاست  بسیاری از افراد معتقدند مسئله امنیتبی هنگبامی ببه درآمیخته و عمیقا  متأثر از ارزش

آید که فردی یا گروه تتهکاری یا دولتی  استقلا  و یا جان دیگری را تهدید کنبد  وجود می

نطقه غرب آسیا بر اساس مکتب کپنهباگ به این ترتیب م( 124: 1931امامقلی  فشارکی   زادهلیاسماع)
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ببا  شدتبهازجمله مناطقی است که دارای اهمیت فراوان بوده و مناف  روسیه در این منطقه 

امنیت این منطقه وابسته شده است  بوزان  دیگر امنیبت را در نتبود تهدیبد سبنتی تعریبف 

هبای جنبایی انکند  او معتقد است که امنیت ابعادی مختلف همچون مهباجرت  سبازمنمی

فراملی و فروملی  محی  زیست و رفاه اقتصادی دارد  ازجمله متباحیی کبه امبروزه امنیبت 

منطقه را مختل نموده  مسائل موجود در کشور سوریه است که باعث شده روسیه با توجبه 

 وفصل قرار دهد به مناف  خود مشکلات موجود در این کشور را مورد بررسی و حل

پاسخ به این پرسش است که نقش روسیه در ایجاد امنیت نظبامی و  ددرصداین نوشتار  

گردد؟ برای اقتصادی در منطقه غرب آسیا  بر اساس منظر مکتب کوپنهاگ چگونه تأمین می

تحلیلی استفاده شبده -ی اطلاعات در این مقاله از روش اسنادی با رویکرد توصیفیآورجم 

رسد روسیه در ایجاد امنیبت منطقبه غبرب می است  فرضیه این تحقیق این است که به نظر

 آسیا نقش اساسی دارد 

کبه در مطالعبات امنیتبی ببر  گیری از رهیافت نبوین مکتبب کپنهباگاین نوشتار با بهره

ی نظامی و طرح امنیت فراگیر در پی ظهور تهدیدات جدیبد تأکیبد بعدتکخروج از امنیت 

نابراین با توجه به رویکرد تخصصی این ببه دنتا  پاسخ به پرسش پژوهش است  ؛ نمایدمی

عنوان الگویی مناسب در تحلیبل مسبائل امنیتبی معاصبر تواند بهمکتب در تحلیل امنیت  می

 باشد  

 

 پيشينه تحقيق

ای در مورد نقش روسیه در امنیبت منطقبه غبرب آسبیا ببه تحریبر نویسبندگان مناب  عمده

تئبوری خباص از منظبر مکتبب  صورتهباما از آنجا که این موضوع ؛ مختلف درآمده است

 تباکنونباشد  ی امنیتی میهایبررسکوپنهاگ که یک چهارچوب تحلیلی تازه و فراگیر برای 

کلبی ببوده و  صبورتبهای صورت نگرفته است  بیشتر نکات در مورد این موضوع  نوشته

اده از و عبد  اسبتف برگرفتبهی را در طیمحسبتیزهمه ابعاد سیاسی  اقتصبادی  اجتمباعی  

 تئوری خاص در این زمینه را به همراه داشته است  
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 «هباانداز  انگیبزهروسبیه در خاورمیانبه: اهبداف  چشبم»بورشچوسکایا  آنبا در کتباب 

به پژوهشی با هبدف شناسبایی اهبداف و مقاصبد ( 2411)پژوهشکده واشنگتن  پالیسی خاور نزدیبک  

ک کشورها پرداخته است اما تمایزی کبه انفرادی به تک ت صورتبهروسیه در خاورمیانه و 

 باشبدی چهارچوب  نظری مکتب کوپنهاگ میریکارگبهاین نوشتار با اثر این نویسنده دارد  

 از بعد امنیت نظامی و اقتصادی به این موضوع پرداخته شده است   و

« یسیاسب یهاتیاولو وظایف و: خاورمیانه در روسیه»اش با نا  ترنین  دمیتری در مقاله

تبرین و مهم به حضور تاریخی روسیه در خاورمیانبه( 2411)مؤسسه مطالعاتی کارنگی؛ مسکو  روسیه  

 شرکای روسیه در منطقه و اهمیت این منطقه از لحاظ اقتصادی و جغرافیایی پرداخته است   

سه مؤس)« نقشه راه رواب  روسیه و آمریکا در خاورمیانه»دابینز  جیمز  زویاگلسکایا  ایرینا 

ها و موان  همکاری موجود میان دو این مقاله به فرصت (2412المللی آمریکبا مطالعات راهتردی و بین

 کشور در منطقه پرداخته است  

داعش و امنیت ایبران ببا تکیبه »زاده امامقلی؛ یاسر  احمدی فشارکی؛ حسنعلی  اسماعیل

پژوهشی در باب تهدید داعبش ببر  (1931ی راهتردی سیاست هاپژوهش)فصلنامه « بر مکتب کپنهاگ

 امنیت جمهوری اسلامی ایران بر اساس مکتب کپنهاگ است  

 

 مروری مختصر بر مکتب کپنهاگ و مسئله امنیت

در دهبه « مرد   دولبت و هبراس»ی باری بوزان ازجمله کتاب هانوشتهمکتب کپنهاگ که با 

واب  نظامی کشبورها فراتبر میلادی شکل گرفت  تلاش کرد تا مطالعات امنیتی را از ر 1314

( موضبوعات اقتصبادی  سیاسبی  1بترد  برای نیل به این مقصود  اندیشمندان این مکتبب: 

عنوان مفهبومی ( امنیتبی را ببه2اجتماعی و محبی  زیسبتی را ببه حبوزه امنیبت افزودنبد  

( 4ای به هبم پیوسبته را مطبرح کردنبد  ( نظریه امنیت منطقه9چندسطحی بازسازی کردند  

 را مطرح کردند  « زداییامنیت»و « امنیتی شدن»رای تحلیل و تتیین امنیت  مفاهیم ب

و « امنیتبی شبدن»به گفته ویور از اندیشمندان ایبن مکتبب  هبدف از مطبرح کبردن مفهبو  

ای جدید است  یعنبی چهبارچوب نظبری مکتبب کپنهباگ   تحلیل امنیت به شیوه«زداییامنیت»
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های سنتی امنیت )تهدیدهای وجودی  بقا( وفادار است  ماننبد نظریه به ارکان اصلی نکهیارغم به

 ردیبگیبرمهای متعددی علاوه بر حوزه نظامی را در ناپایر و دگم نیست بلکه بخشها انعطافآن

  (1تا:   بیرحمت )حاجی مینه ها تنها بازیگران مورد مطالعه نیستند و در این رویکرد  دولت

شدن را تعدادی از اندیشمندان مؤسسبه پژوهشبی صبلح کپنهباگ  درواق   مفهو  امنیتی

کبه یبک پدیبده چگونبه و تحبت چبه  سؤا عنوان چهارچوبی نظری برای پاسخ به این به

هبای شود  مطرح کردند  این مفهبو  در جریبان منباظرهشرایطی تتدیل به مشکل امنیتی می

و دهبه ببه یبک رویکبرد مهبم قرن بیستم ظاهر شد و در کمتر از د 34امنیتی در طو  دهه 

مطالعات امنیتی در عرصه آکادمیک تتدیل شبد  در ایبن راسبتا  اندیشبمندانی چبون بباری 

و « امنیتبی شبدن»بوزان  اوله ویور و دانشمندان دیگر مکتبب کپنهباگ ببا معرفبی مفباهیم 

   (2 )همان:اند کمک زیادی به توسعه نظری در عرصه مطالعات امنیتی کرده« زداییامنیت»

 و تمبدن زیسبت  محبی  جغرافیبا فرهنبگ  تبأثیر بایسبتی امنیت بودن چندبعدی برای

 کبه نیسبت جهانی آرمانی  جهان» :گویدمی بوزان  فهمید را هویتتر مهم همه از و ماهب

 ببه نیبازی دیگر آن در که است جهانی بلکه یابد  دست امنیت به شود موفق کس هر آن در

 ببر متتنبی و ذهنبی را امنیتمسئله  آغاز نقطه بوزان«  تاشدن امنیت سر بر بحث ووگو گفت

 شبناخته اجتمباع در امنیبتمسبئله »: کبه داردیمب بیبان او  کندیم معرفی بازیگران تصمیم

 نگباه تهدیبد عنوانبه را هادهیپد برخی و کنند رجوع آن به توانندیم بازیگران زیرا  شودیم

 پیببروی آن الزامببات و شببدهامنیتببی وضببعیتی از کببه نماینببد وادار را دیگببران و کننببد

  (www.rasekhoon.net)«نمایند

 سبازد امنیتبی را موضوعی تواندیم که شرطی دو ساختن امنیتی  مفهو  چهارچوب در 

 سبازامنیتبی گفتمان موجود هایرویه و قوانین شکستن و سازامنیتی گفتمان از است عتارت

 یبا فبرد ساز امنیت کنشگران  شودمی کارآمد رانکنشگ و سازامنیت کنشگران شامل خود که

 معبر  در وجودی لحاظ از چیزی کهمسئله  این اظهار با را موضوعات که هستند گروهی

 حبوزه در تصبمیمات ببر تبأثیر دارای تنهبا کارآمد کنشگران سازند می امنیتی است  تهدید

 موضبوع یبک سباختن یتبیامن مرجب  تنها سازامنیت کنشگر دیگر سوی از  باشندمی امنیت
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 مؤسسبه یبک ماننبد کارآمبد کنشبگر و اببدییم معنبا جبانیهم نیز کلامی کنش و باشدمی

  )همان(است  امنیتی مسائل در پردازایده مطالعاتی

 کپنهباگ مکتبب چهارچوب طتق کلامی کنش با کارآمد و سازامنیتی کنشگر شاخصه دو

 و رونبدها در امنیتبی  موضبوع آن بلکبه نیسبت عینی طوربه کشف قابل است که یامسئله

 کننبد  اعلبا  امنیتبی را یامسبئله فبرد  یا دولت خواه بازیگری  اگر  شودیم ساخته هارویه

 سبازدنمی امنیتی را موضوعی خودخودبه اعلا  این ولی است شده انجا  آن از مرحله اولین

 مقبررات قواعبد  ها رویه مرز از بایستی گیرد  قرار شدن امنیتی آستانه در اگر موضوع آن و

  )همان(نماید  عتور و تخطی نظر مورد کشور به مربوط قوانین و

 از شدن خارج برای تلاش و امنیتی مطالعات در نوین رهیافتی به توجه با کپنهاگ مکتب

 دانسبتندیم نظامی ابعاد در و یبعدتک را امنیت که کسانی نظراتنقطه به نظامی تنگ دایره

 تلاشبی ببا ببوزان بباری  دیبنمایمب معرفی را چندبعدی و فراگیر امنیت و ساخته وارد نقد

 اقتصبادی  سیاسی  نظامی  بخش پنج به را آن و برده سؤا  زیر را یبعدتک امنیت مضاعف

 و تهدیبدات کبه اسبت معتقد کپنهاگ مکتب  است داده گسترش یطیمحستیز و اجتماعی

 و کنشچراکه  غیرنظامی  چه و نظامی چه دهند رخ فمختل ابعاد در توانندیم یریپابیآس

 در حبد فق  توانینم را امنیت و آمده وجود به المللیبین سیستم سطح در شدیدی واکنش

 بود گر نظاره نظامی

 اسبتوار فبر  ایبن بر و است ایمنطقه امنیت نظریه ویور  همکارش و بوزان اصلی تز

-محبدودیت در ریشبه که شده ایگسترده بسیار هایناامنی آغاز سرد  جنگ پایان که است

 دولبت تلقبی ببا گراواق  مکتب که ترتیب به این دارد؛ امنیت ابعاد و رئالیستی مکاتب های

 یگانبه عنوانببه المللبیبین نظا  تلقی با گراجهان مکتب نیز و امنیت موضوع یگانه عنوانبه

 اسبت لباز  بنبابراین؛ اندکرده فلتغ منطقه اصلی هایحرکت تکوین کانون از امنیت  عامل

 هبایویژگبی و منطقبه سباختار ببه امنیبت سرنوشبت و سرشبت از مناسب فهم ارائه برای

 برخوردارنبد  مشبابهی امنیتبیمعضبلات  از و دارند قرار خاص ایمنطقه در که کشورهایی

 سبطوح در قبدرت شبیوه از تابعی المللیبین سیستم آینده ویور و بوزان نظر کرد  از توجه
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 برداشبت  دهنبدیمب تشکیل را قدرت منظومه که هستند مناطق این بنابراین است؛ ایمنطقه

 در هباآن ژئوپلیتیبک اهمیبت و مناطق نقش به محوری توجه نوعی قدرت  منظومه از هاآن

 کبه اسبت امنیتبی نظبا  یک یامنطقه امنیت مکتب این نظر است  از جهانی قدرت منظومه

 تباریخی  نظبر دو  اینکه  از  دارند مشابهی امنیتی دغدغه او  اینکه  آن در واق  کشورهای

 واحبدهای و باشبندیمب مشبترکی نسبتتا  سرنوشت یا خاطرات دارای فرهنگی و جغرافیایی

 ایجبادمنظور ببه تهدیدات  از یکسان برداشت و درک و هانگرانیبرحسب  آن دهندهتشکیل

 شبتاهتی با کپنهاگ امنیت التته  دهندمی شخصم سازوکارهای و قواعد به تن خود  حفظ و

: کبرد تعریبف گونبهنیا را منطقبه بایسبتی کبه معتقد است انگارانسازه به یکسان شیوبکم

 ذهنبی؛ عامبل و کنبدنمبی کفایت ایمنطقه سیستم یک ایجاد برای اندرکنش وجود صرف»

 تیباهم حبائز انبدرفتبهگ قرار ایمنطقه سیستم یک در اینکه از منطقه بازیگران تصور یعنی

 «   است

 امنیتبی محبی  یک در ایمنطقه امنیت تحلیل دلیل  سه به بوزان باری دیدگاه از بالاخره

 هبایبخش طتیعی تنیدگیدرهم نخست : بود خواهد یچندوجه رویکرد نیازمند یچندبخش

 سبازانسیاسبت تمایل دو  (  اقتصادی و اجتماعی ی طیمحستیز نظامی  سیاسی ) مختلف

 در امنیتبی نهادهبای اینکبه سبو  و تصویر یک در یکدیگر به مختلف موضوعات ارتتاط به

 و بررسی مورد خود ژئوپلیتیک چهارچوب در را مسائل و موضوعات کوشندمی منطقه یک

  )همان(دهند  قرار ارزیابی

 

 دیدگاه مکتب کپنهاگ در ارتباط با امنیت نظامی و اقتصادی

شود امری ببه یبک در اذهان خطور کند که چه چیزی ستب می در ابتدا ممکن است سؤالی

سیاسبی سبنتی از امنیبت  –توان در برداشت نظامی المللی متد  گردد؟ میامنیت بین مسئله

  مطابق این برداشت  زمبانی امبری ببه گرددیبازمیافت که در این چهارچوب  امنیت به بقا 

اساسی برای یک موجود جلبوه کنبد   شود که همچون تهدیدییک موضوع امنیتی متد  می

-هبا موجبه مبیالعاده را برای مهبار آنسرشت خاص تهدیدات امنیتی  توسل به تدابیر فوق
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تبر طور کلبیسازد  استناد به امنیت  کلید مشروعیت بخشیدن به کار بردن زور است ولی به

لا  بسیج کنبد یبا کند تا دولت برای برخورد با تهدیدات وجودی و اساسی  اعراه را باز می

  «امنیبت» واژهای را طلب نماید  از دیرباز نمایندگان دولت با بر زبان رانبدن اختیارات ویژه

شرای  را اضطراری اعلا  کرده و مدعی حق استفاده از تمامی وسایل لاز  ببرای جلبوگیری 

  (41:1911  لدیو )بوزان  ویور اند از بروز تحولی تهدیدکننده شده

نبوع  صبورتبهببرد و موضبوع را بازی می جاافتادهست را به ورای قواعد سیا« امنیت»

  پبس امنیتبی کبردن آوردیدرمبای از سیاست یا ببه شبکل چیبزی فراتبر از سیاسبت ویژه

توان نوع حادتری از سیاسی کردن موضوعات دانست  از لحاظ نظری  هر موضوعات را می

ی تا امور سیاسی تا امبور اسیرسیغاز امور توان روی طیفی جای داد که عمومی را می مسئله

امنیتی کشیده شده است  در اصل جایگاه یبک موضبوع روی ایبن طیبف  ثاببت و قطعبی 

تواند روی هر بخشی از طیف جبای گیبرد    هر موضوعی میواحوا اوضاعنیست: بسته به 

تفباوت  زمبان( بسبیار درگاردر عمل  جایگاه هر موضوع از این دولت به آن دولت )و نیز 

کنند )ایران  عربستان سعودی  برمبه( و برخبی ها ماهب را سیاسی میکند  برخی دولتمی

کننبد )اتحباد جمباهیر شبوروی متحده(  برخی فرهنگ را امنیتی میدیگر نه )فرانسه  ایالات

 هیبناحسابق  ایران( و برخی نه )انگلستان  هلند(  در مورد مسائلی که ببه شبکل ببارزی از 

رو هسبتیم محی  زیست( با این پرسش دوگانه روبه ژهیوبهاند )طیف خارج شده غیرسیاسی

اند  وجود پیوند میان سیاسی کردن و امنیتی کبردن که آیا تنها سیاسی شده یا امنیتی هم شده

موضوعات به این معنی نیسبت کبه همبواره دولبت ببه موضبوعات رنبگ و ببوی امنیتبی 

توانبد صبورت گیبرد  های دیگری هم مین در عرصهبخشد؛ سیاسی کردن و امنیتی کردمی

توانند در جمب  خودشبان موضبوعی را ببه سبطح توجبه دیگر واحدهای اجتماعی هم می

  (43)همان: شده قائل شوند عمومی ارتقا دهند یا حتی برای آن ضرورت و فوریتی تضمین

تبر از دیگبر متبوان آن را مهبکند کبه مبیالمللی جلوه میزمانی یک موضوع امنیتی بین

موضوعات خواند و مدعی شد که باید اولویت مطلق داشته باشبد  تعریبف و ملباک دقیبق 

ای چنان تهدیبد وجبودی برجسبته صورتبهامنیتی شدن موضوعات این است که در اذهان 
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جلوه کند که اثرات سیاسی اساسی داشته باشد  یک موضوع تنهبا در صبورتی و در زمبانی 

 اطتان آن را به این عنوان بپایرند شود که مخامنیتی می

 

 بخش اقتصادی

سیاسی و لاینحلی جبای دارد کبه  شدتبهدرستی در د  متاحیات اندیشه امنیت اقتصادی به

المللی بر سرِ سرشت رابطبه سباختار سیاسبی آنارشبی و در چهارچوب اقتصاد سیاسی بین

امنیبت اقتصبادی در  فبردمنحصبربههبای ساختار اقتصادی بازار درگرفته اسبت  از ویژگبی

چهارچوب لیترالیسم ناظر بودن آن بر ایجاد شرای  باثتباتی اسبت کبه تحبت آن ببازیگران 

  (111)همان: بتوانند بی هیچ گاشتی با هم به رقابت بپردازند 

هبای سیاسبی و نظبامی ریشبه دارنبد  در بخبش اقتصبادی هبم از بخشدر  هادولت

هبا و خش اقتصادی  از افراد گرفته تا طتقات  دولتروند  در بواحدهای مهم به شمار می

ترین کنندهبازار جهانی  موضوعات امنیتی بسیار وجود دارد  مجاب دهیچیپنظا  انتزاعی و 

یی اسبت کبه هباآنگیرد  هایی که برای صتغه امنیتی بخشیدن به اقتصاد صورت میتلاش

یان اسبت و بنبابراین بخشبی از صراحت اذعان دارند که گرچه پای زیان اقتصادی در مبه

از دسبت رود  ایبن اسبتدلا  را  هاانسبانروا  عادی زندگی است ولی امکان دارد رفباه 

المللی لیترا  یا دولتی مشخص یا گروه خاصبی از توان در ارتتاط با نظا  اقتصادی بینمی

نستت به  افراد مطرح ساخت: برای نمونه  اگر از نسل بعدی فناوری اطلاعات جدا بمانیم 

اقتصاد جهان دچار سیر نزولی مستمری خواهیم شد و بنابراین قادر به حفظ سطوح رفباه 

ثتاتی اجتماعی  فروپاشبی نظبم  تواند منجر به بیمی تیدرنهانخواهیم بود؛ چنین وضعی 

عنوان تهدیبدی تواند در بیرون از بخبش اقتصبادی و ببهحتی انقلاب شود  این تلاش می

  سیاسی مطرح شود 

سیسبتمی و سبطح سیسبتمی  طیفبی از در بخش اقتصادی در سطح واحد  سطح خبرده

المللبی ها دولت و نظبا  اقتصبادی ببینترین آنموضوعات امنیتی وجود دارد که ظاهرا  مهم

ی طورکلببهتوان یافبت؛ التتبه کننده را هم در تمامی سطوح میلیترا  است  بازیگران امنیتی
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سرو صداتر  ی بین دولتی و گاه به شکلی بیهاسازمانو  هادولتن ها نمایندگاآن نیمؤثرتر

  (112)همان: ها هستند شرکت

های اساسی حیات در اقتصاد بازارمحور است  چگونبه با توجه به اینکه ناامنی از ویژگی

روند و به مسبائلی سیاسبی و حتبی موضوعات اقتصادی از سطح مسائلی تنها فنی بالاتر می

 ؟شوندیمل امنیتی تتدی

ماهیت تهدیدهای اقتصادی وجودی  بستگی به موضوع امنیت مورد نظر دارد  برای افبراد  

توان در قالبب نیازهبای اساسبی بشبری بیبان کبرد  در تر از همه میامنیت اقتصادی را روشن

ی فاقد کیفیات وجودی لاز  برای تتبدیل ببه موضبوع لغبت طورکلبهها نگرش لیترا   شرکت

  خود اقتصباد را در معبر  رفتنشانی بزرگ  از بین هابانکستند مگر آنکه مانند اقتصادی ه

گااری  اغلبب واژه امنیبت ببه در رواب  سرمایه ژهیوبهتهدید قرار دهد  در مناستات اقتصادی 

هبا گااری با هر دو نوع مخاطرات اقتصادی و سیاسی همراه است  دولبترود  سرمایهکار می

کنبد ببه یدهای وجودی که دیگر بازیگران بخبش اقتصبادی را تهدیبد مبیدر برابر برخی تهد

تواند امنیت سیاسبی آن یبا امنیبت طرزی غیرعادی مصون هستند  ورشکستگی یک دولت می

 دارد   ریتأثبر امنیت اقتصادی آن  ندرتبهاش را به خطر اندازد ولی نظامی

کبه در مبورد افبراد دیبدیم  ها شتیه منطقی اسبت منطق امنیت اقتصادی در مورد دولت

خودکفبا  عشیصبنامبرد  و  هیبتغااز جهت مناب  مورد نیباز ببرای  کهیدرصورتدولت جز 

نتاشد  نیازمند دسترسی به مناب  خارجی است  اگر این نیاز در معبر  تهدیبد قبرار گیبرد 

  (119)همان: ی و به شکلی موجه اقتصاد ملی را امنیتی کرد روشنبهتوان می

 

 یبخش نظام

-ی نستتا  چشمگیری از فعالیبتهابخشهایی که در جوام  امنیتی حضور دارند برای دولت

 گیرد  های نظامی نه در حوزه امنیت بلکه در حوزه سیاسی قرار می

موضوع امنیت اسبت و نختگبان  –تنها ولی نه – نیترمهمدر بخش نظامی  دولت هنوز 

کننده مسائل هستند  نختگان حاکم  یگران امنیتیباز –تنها ولی نه –ترین ها مهمحاکم دولت
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عنوان مدعیان اصلی حق مشروع کاربرد زور  چبه در داخبل و به لحاظ حقوقی و سیاسی به

  وقتی پای امنیتی کبردن تهدیبدهای اندسر برآوردهچه در خارج از قلمرو فرمانروایی خود  

زنبد: تعامبل دو سطح دور می طور عمده حو  تعاملخارجی در میان باشد امنیت نظامی به

هبا از و برداشبتی کبه آن سبوکهبا از یهای آفندی و پدافندی مسلحانه دولبتمیان توانایی

ها و نیات یکدیگر دارند از سوی دیگر  تهدیدات خبارجی از تبرس نبابودی کامبل توانایی

رد مسائل نوعی اجتار و ارعاب در مو –های توپدار دولت  جامعه و مرد  تا دیپلماسی قایق

الملبل معاصبر برخبی از موضبوعات گیرد  در نظا  بینرا در برمی –گااری خاص سیاست

قتایبل  مباهب   ماننبداند  همچنان فعالند  موضوعاتی؛ امنیت که پیش از دولت مطرح بوده

 طلتان جدایی

المللی  عبد  گسبترش برخبی بین جامعهتر  اصولی مانند توازن قدرت  به شکل انتزاعی

توانبد الملل )عد  تجاوز( نیبز مبییی( و حقوق بینایمیشای  افزارها )میکروبی  هستهجنگ

عنوان موضوع امنیت نظامی مطرح شود  شاید در اینجا هم پیوند مستقیمی با امنیت دولت به

وجود داشته باشد و درخواست عمل به نا  اصلی کلی مانند حقوق بشر  امنیت جمعبی یبا 

ای به شبکل ی هستهافزارهاجنگح باشد  در این ارتتاط  عد  گسترش المللی مطرثتات بین

ها آشکارا امنیبت خبود را در گبرو در اختیبار خاصی جالب توجه است  زیرا برخی دولت

کنند که دستیابی دیگبر کشبورها ببه استدلا  می زمانهمدانند و می افزارهاجنگداشتن این 

  (11)همان: الملل است ا  بینافزارها تهدیدی امنیتی برای نظاین جنگ

اند  ولی بر کنندهبخش نظامی از حیث بازیگرانی که نه موضوع امنیت و نه بازیگر امنیتی

گاارنبد  بخشبی غنبی اسبت  در بیبرون از چهبارچوب مبی ریتبأثپویش امنیتی این بخش 

دهنده صبنای  ی تشبکیلهاشبرکت ژهیوببهحکومت نتاید از بازیگران خصوصبی مختلبف 

های تسلیحاتی اروپا از چنبان اسبتقلالی یحاتی غافل بود  در اواخر سده نوزدهم شرکتتسل

تبر ها ببرای دا برخوردار بودند که لقب تجار مرگ را گرفته بودند  فروشندگان این شرکت

کردن بازار تسلیحات خود  از نوعی دیپلماسی سری برای ایجباد تبنش و برخبورد اسبتفاده 

 کردند  می
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پبایری و عبد  ن مسائل اساسا  فرایندی بیناذهنی است  مفهو  تهدید  آسبیبامنیتی کرد

عینی وجود داشته یا نداشته باشند بلکه مفاهیمی با ساخت  طوربهامنیت مفاهیمی نیستند که 

توان مسائل را امنیتی تر میو پرداخت اجتماعی هستند  با این حا   در برخی شرای  راحت

 توسبعهنظر نظامی امنیتبی شبد  مسبائلی چبون ایجباد تبوازن و  کرد  همین که موقعیتی از

 کنند  تر پیدا میفناوری نقشی مستقل

-ای در اندیشبهکننبدههای نظامی به دلایل متعدد و قان پایریاز دیرباز تهدیدها و آسیب

-اند  وقتی پای تهدید نظامی به میان میورزی پیرامون امنیت ملی از اولویت برخوردار بوده

دهد که مناستات سیاسی عادی فروپاشیده یا کنار گااشته شده است و تمبایلی ید  نشان میآ

برای تعیین تکلیف مسائل سیاسی  اقتصادی و اجتماعی ببا تکیبه ببر زور وحشبیانه وجبود 

 باشد   بارفاجعهتواند می رحمیبدارد  بازنده شدن در این جنگ با دشمنی 

فاصبله یبا بُعبد  ریتبأثه و از طریبق پهنبه جغرافیبایی  از طریق بُعد جغرافیایی یبا فاصبل

  دوردسبتگیرد که عملی ساختن تهدیدهای نظامی از جغرافیایی بر این اصل سنتی پایه می

گیبرد  از حالتی است که تهدید از نزدیک صورت می ترآسانها دشوارتر و دفاع در برابر آن

یا تهاجم بر همسایگان بلافصل خود را  ها توانایی عملی ساختن تهدید به حملهبیشتر دولت

تواننبد قبدرت نظبامی خبود را در مبورد کشبورهای های ببزرگ عمومبا  مبیدارند  قدرت

  (32)همان: غیرهمسایه خود و در درون منطقه خودشان اعما  کنند 

درجبه شناسبایی  واسبطهبهگاارنبد: ریتأثعوامل سیاسی از دو سو بر تهدیدهای نظبامی 

هببای موجببود در هببا و عببد  همبباهنگیهمبباهنگی واسببطهبههببم و بببهبببازیگران نسببتت 

عنوان واحدهای ها  وقتی واحدهای سیاسی همچنان یکدیگر را بههای سیاسی آنایدئولوژی

المللی های بینتوانند در نظا های ایدئولوژیک میحقوقی برابر  به رسمیت بشناسند  شکاف

 گاارند  جابهخود را  ریتأث

هبا در سبتیزهای قبدرتجنگ سرد توانست نوعی عادت به مداخله اببرستا  در همین را

هبا ببه ای جهان سو  پدید آورد  جنگ سبرد رونبد تتبدیل موقعیبتنظامی داخلی یا منطقه

-ها  بسیاری از درگیریهای امنیت نظامی را در سراسر جهان تسهیل کرد  ابرقدرتموقعیت
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شرقی آسیا را تجلی یبا دنتالبه رقاببت خودشبان در خاورمیانه و جنوب  ژهیوبههای محلی 

کردنبد در ی درگیر ببه هبر انبدازه کبه سبلاح تقاضبا مبیهاطرفانگاشتند و هرکدا  به می

هبا پرداختند و از فروش این سلاحها را میدادند ولی باید پو  این سلاحاختیارشان قرار می

   (141همان: )آوردند می به دستسودهای کلانی را 

 

 نه حضور روسيه در منطقه غرب آسياپيشي

هبای ای برخوردار است  روسیه و ملبترواب  روسیه با منطقه خاورمیانه از تاریخچه دیرینه

اند  این روابب  و منطقه از دیرباز باهم پیوندهای مختلف اقتصادی  فرهنگی و معنوی داشته

کلیبدی صبحنه خاورمیانبه عنوان یکی از بازیگران پیوندهای دیرینه باعث شده که روسیه به

های ایبن منطقبه مطبرح باشبد  از سبوی وفصل مناقشات و چالشدر زمینه حل خصوصبه

-دیگر کشورهای خاورمیانه نیز همواره به روسیه و سیاست خارجی آن اعتماد زیادی داشته

وفصل همه مسبائل خاورمیانبه روسیه که خواهان حل دهیسنجطرفانه و ی بیریگموض اند  

 الملل است  ارزش خاصی برای کشورهای منطقه دارد س اصو  حقوق بینبر اسا

های اخیر  همکاری متقابل سودمند روسبیه ببا کشبورهای منطقبه بر این اساس در سا 

دیبدارهای متعبددی میبان رهتبران  سبوککبه از ینحویازپیش گسترش یافته است  بهبیش

سبوی دیگبر مسبکو سبعی کبرده  روسیه و سران کشورهای خاورمیانه صورت گرفتبه و از

ها و نهادهای مرتت  با خاورمیانه نظیر سازمان کنفبرانس حضور خود را در برخی از سازمان

  (94تا: )اشعری  بهمن  بیاسلامی گسترش دهد 

به بعد  اتحاد جمباهیر شبوروی ببه مبدت  14از دهه  خصوصبهدر دوران جنگ سرد  

 1314ی هاسبا کبرد  ببر ایبن اسباس مسبکو از  چهار دهه نقشی کلیدی در خاورمیانه ایفا

 میلادی به بعد در چهار دوره به ایفای نقش در خاورمیانه پرداخته است:

ادامبه داشبت  مسبکو  میلبادی 1311در این دوره که تا سا  دوره اتحاد راهبردی:  (6

متحد راهتردی کشورهای مصر )دوره ناصر(  سوریه  عبراق  یمبن جنبوبی  لیتبی و 

هبای نظبامی بخش فلسطین بود و نقش مهمبی را در توسبعه توانبایییسازمان آزاد
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کرد  شوروی در طو  دوره جنگ سرد تجهیزات نظامی این های عربی ایفا میدولت

داد و ها را در مدارس نظبامی خبود آمبوزش مبیکرد  افسران آنکشورها را تهیه می

(    1322صر )قتبل از ای خود مانند ممنطقه متحد یکشورهامستشاران نظامی را به 

های شبوروی ها در قالب رقابتفرستاد  این فعالیتسوریه  لیتی  الجزایر و عراق می

ها با شبرای  مناسبب  اغلبب با آمریکا برای نفوذ در منطقه خاورمیانه بود  این کمک

بود که بسیاری از مواق  انتظاری به برگشت  بلندمدتهای وا  صورتبهرایگان و یا 

های اتحاد جماهیر شوروی برای تعدادی از کشورهای عرببی از یز نتود  کمکها نآن

های انقلبابی جنته نظامی و ژئوپلیتیکی اهمیت داشت  بر این اساس حمایت از گروه

های سیاسی  ایدئولوژیک و نظامی  ارسبا  ی  با آموزشضد غربهای سیاسی و نظا 

ری از تهدیبدات جبدی ببرای سلاح و تجهیزات نظامی  حمایت اقتصادی و جلبوگی

ی هاسبا از  ژهیوببهداد  این موضبوع ها ازجمله کارهایی بود که مسکو انجا  میآن

شدت گرفت و اوج آن حمایت از ناصر در مصر  رژیم کودتای عراق  میلادی 1341

فلسطین ببود کبه  بخشیآزاد  یمن جنوبی  الجزایر  لیتی و سازمان میلادی 1311از 

ه منطقه  سفرهای دریبایی ناوگبان نظبامی روسبیه ببه مدیترانبه و صدور تسهیلات ب

هبای اعبراب و رژیبم به آمریکا و غرب در جنبگ ماتو یاولتو همچنین  فارسجیخل

 صهیونیستی  انجا  شد 

را در  میلبادی 1331البی  1311ی هاسبا در این دوره کبه دوره بازیگری محدود:  (2

هبای نفبوذ آن در منطقبه وجبود پایبه  هنوز بخشی از متحبدان روسبیه و ردیگیبرم

های اقتصبادی و تجباری داشبت  در ایبن های روسیه بیشتر جنتهداشت  اما فعالیت

برآمبد تبا ببه  درصبدددوره که شوروی در سراشیتی سقوط قرار گرفته بود  مسبکو 

های توسعه خود روی آورد  محصو  این ببازنگری  بازنگری در ایدئولوژی و برنامه

ی هبایبلنبدپروازدان پیشین در خاورمیانه و کنار گااشتن بسبیاری از رها کردن متح

  (92همان: )نظامی و امنیتی بود 

ی آغباز شبورودر این دوره که با فروپاشی اتحاد جماهیر ای: دوره بازیگری حاشیه (3
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 جیتبدربههای نفوذ روسیه در خاورمیانه ادامه یافت  پایه میلادی 2444شد و تا سا  

مانند گروه چهار حضور یافتنبد   چندجانتههای ها تنها در نشستسست شد و روس

ها با وجود برخی شعارها نظیبر اتحباد راهتبردی ببا کشبورهای در این دوره  روس

از این کشبورها ببه اتحباد دسبت نیافتنبد  مسبکو در  کیچیهگوناگون  در عمل با 

 نفوذ در خاورمیانبه را رهبا کبرد ی حضور و کلبه  میلادی 1339الی  1331ی هاسا 

« نگبباه بببه شببرق»بببه بعببد در چهببارچوب سیاسببت  میلببادی 1339سببپس از سببا  

نگباهی هبم ببه ایبن منطقبه افکنبد و ببه عقبد پریماکوف  در کنار چین و هند نبیم

روسبیه  سبوکاز ی کهاست  یدرحالقراردادهای نظامی و صدور سلاح پرداخت  این 

دهنده مالی بزرگ برای افزایش نفبوذ از موض  یک کمک در موقعیتی نتود که بتواند

هبای نظبامی گسبترده را سیاسی در متحدان سنتی شوروی ماننبد دوره قتبل  کمبک

توانست به منطقه  سلاح صادر نکند؛ چبون ارسا  نماید و از سوی دیگر  مسکو نمی

جنبگ سبرد و بنابراین پس از پایان ؛ کاملا  به درآمدهای حاصله از این امر متکی بود

های منطقبه در های نظامی روسیه با دولتفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  همکاری

های نظامی شوروی دچار تغییر مهم شد  بر ایبن اسباس مقایسه با دو اصل همکاری

تما  تسلیحاتی که طی این مدت از روسیه به کشورهای منطقبه خاورمیانبه فروختبه 

هبای صبادرکننده اری بودند کبه توسب  شبرکتهای تنها بازرگانی و تجشد  پروژه

ی دربباره ایبران خوبببهسلاح و یا تولیدکنندگان خصوصی انجبا  شبد  ایبن مسبئله 

هبای نظبامی هبا و فشبارهای آمریکبا  همکباریتحبریم رغمبهمصداق داشت؛ زیرا 

های نظبامی روسبیه ببا لیتبی  ی روسی با ایران قط  نشد  همچنین همکاریهاطرف

 ی با عراق تحت همین شرای  ادامه یافت نوعبهسوریه و 

در  سبوکسرآغاز دوره احیای نفوذ روسیه در خاورمیانه را باید از یدوره احیای نفوذ:  (0

جستجو نمود و از سوی دیگبر  میلادی 2444به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین در سا  

که روسیه از نستت داد  این دو رویداد موجب شد  میلادی 2441سپتامتر  11به رخداد 

طرق مختلف به ایفای نقش فعا  در امور گوناگون خاورمیانبه بپبردازد  در ایبن دوره  



 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 4441 پاییز  11 شماره  پنجمسا   راهتردی  محی  فصلنامة / 112

 

روسیه برخلاف اتحاد جماهیر شوروی که یک رقابت دائمی با آمریکا برای تسبل  ببر 

که پبس نحویتری را در پیش گرفت  بهمنطقه خاورمیانه داشت  سیاست نستتا  منعطف

هبای زیبادی در راسبتای متبارزه ببا مسکو به واشبنگتن کمبک سپتامتر  11از رخداد 

تروریسم و سرنگونی حکومت طالتان در افغانستان نمود  ببا ایبن حبا  پبس از آنکبه 

ببه مخالفبت  شبدتبهبه عراق حمله کرد  روسبیه  میلادی 2449متحده در سا  ایالات

ن بین روندی که با پرداخت و از اشتتاه نابخشودنی واشنگتن سخن به میان آورد  در ای

؛ آغاز شد  مسیر کاملا  متفاوتی با مناف  و اهداف مسکو داشبت« خاورمیانه بزرگ»طرح 

هبای های پس از جنگ سرد با عنباوینی چبون نظبا زیرا تما  کشورهایی که طی سا 

ها و اقدامات نظامی آمریکا قبرار گرفتبه سرکش و محور شرارت  آماج فشارها  تحریم

  (91 )همان:شدندان روسیه محسوب میبودند  از متحد

را نسبتت ببه  تبریتقلانهسمهای نستتا  مجموع مسائل فوق باعث شد که روسیه سیاست

متحبده پبی ایالاتدرهای پیهای بعد  ناکامیخاورمیانه در پیش گیرد  علاوه بر این  در سا 

های فبتح و اران گروهی داخلی در فلسطین میان طرفدهایریدرگهای عراق  در مهار ناآرامی

ای غبرب ببا هسبته مناقشبهرژیم صهیونیستی ببا فلسبطینیان و  روزافزونحماس  مناقشات 

ی در خاورمیانه ایفبا کنبد  مؤثرترجمهوری اسلامی ایران  نیز موجب شدند که روسیه نقش 

رسد که روسبیه اهمیبت دیبرین خبود را در میبان کشبورهای که امروزه به نظر مینحویبه

 بازیافته است منطقه 

در این راستا روسیه با ابراز نگرانی از اوضاع خاورمیانبه  آمبادگی خبود را جهبت حبل 

مناقشات خاورمیانه اعلبا  نمبوده و تمایبل خبود را نسبتت ببه بازگشبت ثتبات در منطقبه 

ی ریازسبرگخودگردان فلسبطین و دسبتیابی وفباق میبان فلسبطینیان  ایجباد شبرای  ببرای 

ی مبااکرات میبان ریازسبرگهیونیستی و فلسطین بر اساس نقشه راه  مااکرات میان رژیم ص

های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اصو  سوریه و رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه

المللبی ببرای کاری برای کمک از سوی کشورهای همجبوار و جامعبه بینمادرید  ایجاد راه

ملی در این کشور با در نظر گبرفتن منباف  ی اوضاع در عراق و دستیابی به آشتی سازیعاد
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تبرین راهتبرد ماهتی نشان داده است  علاوه بر این  مهم -های سیاسی و نژادیتمامی گروه

توان در مواردی همچون فروش تسبلیحات و همکاری روسیه با کشورهای خاورمیانه را می

هبای اقتصبادی و همکباری فناورانبههبای فنبی و تأمین قطعات تجهیزات نظامی  همکاری

  (93 )همان:مشاهده نمود 

 

 نقش اقتصادی و نظامی روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا 

 ایبن امبروزه پبایین  اولویبت با ایمنطقه عنوانبه آسیا غرب به هاروس سابق نگاه وجود با

 ببه سوکی از اهمیت این  است شده برخوردار آنان برای ایویژه اهمیت از راهتردی منطقه

 دلیبل ببه دیگبر سبوی از و روسبیه سبرزمینی قلمرو با منطقه این جغرافیایی نزدیکی لدلی

 کبه است موضوع این گواه تاریخ  است بزرگ هایقدرت جهانی راهتردهای در آن جایگاه

 عتبارت ببه  است بوده همراه دگرگونی گاه و نشیب و فراز با منطقه به نستت هاروس نگاه

 محبی  در تغییبرات از تبابعی مسبکو  ببرای غبرب آسبیا گباهجای و اهمیت میزان تر دقیق

  (www.ghatreh.com)است  کشور این داخلی شرای  و المللیبین

  نتبود ایشدهیدهسازمان کاملا  حضور سابق  شوروی دوران در منطقه بهها روس ورود

 از اسبتفاده ببا کبه بود مارکسیستی ایدئولوژی غرب آسیا  منطقه به ورود برای هاآن قابلیت

 تجرببه منطقبه در را حضبور از میزانبی مارکسیسبتی  احبزاب از تعدادی نیز و عامل همین

 هباآن مارکسیسبتی  ایبدئولوژی رفبتن ببین از و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی با  کردند

 رویکبرد تغییبر ایبن  گرفتند پیش در منطقه این تحولات به نستت را تریبینانهواق  رویکرد

 در عطفبی نقطبه و شبده منطقبه ببر حاکم هایپارادایم در جدی دگرگونی سرآغاز تواندمی

   آید حساب به آسیا غرب ثتاتیبی یا ثتات

 ایبن سیاسبی رویکردهبای در اساسبی تحبو  نقطبه روسیه  در پوتین رسیدن قدرت به

 رد( دومبا) روسبیه نماینبدگان مجلس در خود سالیانه نطق در پوتین  آیدمی شمار به کشور

 سبابق شبوروی اتحباد فروپاشبی: داشت اظهار و کرد اشاره نکته این به میلادی 2441 سا 

 و نداشت روسیه با خوبی رفتار سرد جنگ از پس غرب و بود بزرگ ژئوپلیتیک فاجعه یک
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  (www.parstoday.com)یافت  خواهد ادامه روسیه فروپاشی که کرد گمان اشتتاه به

و  دولتبی متعبدد ببازیگران و یافتبه ایفزاینبده اهمیت  اقتصاد کنونی تحولات جهان در

 دیپلماسبی دیبد از کبه ایپدیبده اند؛کرده پیدا ورود اقتصادی دیپلماسی عرصه به یردولتیغ

 ببازیگران کوشبش فضبایی چنبین در  ببود شبده گرفتبه نادیبده رئالیستی تعریف بر متتنی

 خود که است جهانی اقتصاد در بهتر موقعیت به دستیابی به معطوف عمده طوربه المللیبین

 جباب زمینبه در هبافرصبت افبزایش ببرای دیپلماسبی فبن از مناسبب گیریبهره مستلز 

 دسترسبی خبارجی  تجارت گسترش و خدمات صدور فناوری  انتقا  خارجی  هایسرمایه

 دیپلماسبی  اسبت جهبانی اقتصباد هبایچبالش برابر در خود مناف  حفظ و جهانی بازار به

 عصبر در غیردولتبی و دولتی بازیگران و طراحان مناف  حداکیر تأمین برای ابزاری دیاقتصا

  (www.irdiplomacy.ir)است  المللیبین مناستات فضای چهارچوب در و شدن جهانی

شبود با تمسک به دو نوع منطق امنیتی است که کوشش مبی معمولا در بخش اقتصادی  

نخسبت  محلبی اسبت و ببه  منطق الا برده شوند ها تا حدی موضوعات امنیتی بدر شرکت

هبای   شبرکتگبرددیبازمفوری و مستقیم از پا درآمدن یک شرکت بر افراد و شهرها  ریتأث

ای امنیتبی عنوان مسبئلهتوانند با جلوه دادن نابودی یبک شبرکت ببهدولت حاکم همگی می

یستار حکومبت در قتبا  سعی در حفظ آن نمایند  دومین نوع منطق امنیتی  ملی است و به ا

 تنبدیپای نمونه  اگر حکومت برا شود جایگاه یک شرکت در بنیان صنعتی دولت مربوط می

  ممکن است این پایتندی گسترش باشد ینظامیی برای بسیج خوداتکاحفظ درجه بالایی از 

ا های گوناگونی را در برگیرد  اساسا  دولت هنگامی که نف  خبود رزیادی پیدا کند و شرکت

شود تا این حرکت را مشروع جلوه های امنیتی متوسل میای بتیند حتما  به استدلا در منطقه

)بزوران و نماید  ماهیت تهدیدهای اقتصادی وجودی  بستگی به موضوع امنیت مورد نظر دارد

   (111 دیگران:

بشبر  توان در قالبب نیازهبای اساسبیتر از همه میبرای افراد  امنیت اقتصادی را روشن

 سبا  رود  تباترین موضوعات برای روسیه به شبمار مبیبیان کرد و این موضوع از اساسی

 کبارگر میلیبون 9 تبا 2٫1 و ببوده روسیه درآمد منت  دومین تسلیحات میلادی فروش 2411
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ببه  مشبغو  آن دفاعی صنعت بخش در کشور  این تولیدی مشاغل درصد 24 معاد  روسی

 و دنیاسبت در سبلاح خریداران نیتربزرگ از یکی خاورمیانه اینکه به توجه با  اندبوده کار

 درصبد 23 هاارزیابی اساس میلادی بر 2411 تا 2412 بین سلاح واردات از منطقه این سهم

 29 اسبت جهان در سلاح صادرکننده دومین که روسیه است  بوده سلاح جهانی واردات کل

 ببازار ببه نسبتت توانبدمیلبادی نمبی 2411 تا 2412 بین سلاح جهانی صادرات کل درصد

 خریبدار دو عنبوانببه چبین و هند حرکت به توجه با  باشد تفاوتبی خاورمیانه تسلیحات

 از ناشبی مشبکلات نیبز و تسبلیحات تولید در خودکفایی سمت به روسی تسلیحات عمده

 داتوار رشبد ببه رو ببازار همچنبین و مسبکو علیه غرب هایتحریم و نفت قیمت کاهش

 کبرده تجربه را رشد درصد 11 میلادی میزان 2411 تا 2442 بین که خاورمیانه در تسلیحات

 خاورمیانبه ها ارزیابی اساس بر  کندمی پیدا هاروس برای زیادی اهمیت موضوع این است 

 درصبد 12٫1 و است روسی تسلیحات صادرات برای بااهمیت منطقه دومین آفریقا شما  و

 بببوده منطقببه ایببن میلببادی بببه 2411 تببا 2444 بببین کشببور ایببن لاحسبب صببادرات کببل از

  (www.riss.ir)است

و پوتین به دنتا  ایبن اسبت  دینمایمالملل تلاش ی در عرصه بیننیآفرنقشروسیه برای 

عنوان اهرمی برای حل بخشی از مسائل داخلی روسیه استفاده که از حضور در این منطقه به

سیه در چند سا  گاشته و اکنبون بنگبریم خبواهیم دیبد اتفاقبات نماید  اگر به موفقیت رو

بزرگی در این خصوص رقم خورده است  اقتصباد دوهبزار میلیبارد دلباری روسبیه اکنبون 

وضعیت خوبی ندارد و ذخایر ششصد و شصت میلیارد دلاری این کشور با رونبد کاهشبی 

ل شبده و در سبا  مواجه است  رشد اقتصادی هشت درصدی روسیه به رشبد منفبی تتبدی

میلیارد دلار فرار سرمایه از روسیه ثتت شده اسبت  دولبت ببرای  114میلادی بالغ بر  2411

میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تزریق کرده  اما موفق نتبوده  224متلغ  «روبل»حفظ ارزش 

  میلیبارد دلبار سبرمایه دارد( 34است  روسیه سه نوع ذخیره دارد: صندوق ذخیره )حبدود 

میلیبارد دلبار( و  14صندوق ذخیره بهزیستی )ببرای بازنشسبتگان و قبوای مسبلح حبدود 

-میلیارد دلار( که هر سبه ایبن صبندوق 144صندوق ذخیره بانک مرکزی )با سرمایه حدود 
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میلبادی ایبن  2411دهبد در سبا  نشان مبی هاگزارشباشند  های ذخیره در حا  تخلیه می

 باشند   کاهش ذخیره ارزی خود میها با یک شیب تند در حاصندوق

دلبار ببه  1444هبا در زمبان پبوتین از گرا هستند  درآمبد سبرانه روسها مصرفروس

یی که پوتین برای سرانه درآمبد مبرد  تبا هایبلندپروازدلار رسیده است  بر اساس  19444

در سبتد  رسید  اکنون حتبیدلار می 94444میلادی در نظر گرفته بود که به رقم  2424سا  

 مصرفی مرد   بعضی اقلا  میل گوشت کم شده است 

دهنببد  هببا بببرای فببرار از مشببکلات داخلببی خببود بببه غببرب آسببیا اهمیببت مببیروس

ی ببه رفتارهبای نگباهمین  شخص پوتین برای ارضاء افکار عمبومی روسبیه  گریدعتارتبه

 نماید  تررنگکمنظامی روسیه در غرب آسیا دارد تا آثار اقتصادی را در جامعه روسیه 

بر نظا  اقتصادی رو به ضعف دوران جنگ سرد  تشدید  زمانهمیک دسته از فشارهای 

هبای کنندگان در قریب ببه اتفباق حبوزهرقابت تجاری است که نتیجه افزایش شمار عرضه

هبای غیرغرببی گرچبه ابعباد ببازار را آمیز برخی سرزمینتولید است  صنعتی شدن موفقیت

ست ولی بیش از آن در بسیاری از صنای  ظرفیت مبازاد را ببه وجبود آورده گسترش داده ا

 است 

-شود که اشتیاق غیرقابل انکبار ببه منطقبهو ارتتاطات ستب می ونقلحملپایین بودن هزینه 

گرایی اقتصادی در نگاه نخست  عجیب و غیرعادی به نظبر رسبد  ببا توجبه ببه پویبایی ذاتبی 

اسبت کبه ببا  ترمعقبو  مراتبببهدید تنها اقتصادی برای روسبیه  بسیاری از عوامل اقتصادی  از

  (129 )بوزان و دیگران:ها در ارتتاط باشد کشورهای خاورمیانه پیوند برقرار کند تا اینکه با غربی

ها کمک کند تواند به دولتسازی است زیرا میگرایی اقتصادی واکنشی به جهانیمنطقه 

المللی لیترا  بلکه ببا عملکبرد روزمبره آن ت نظا  اقتصادی بینتنها با موفقیت یا شکستا نه

اندیشبی از درهم شکستن نظا  هراس دارند  حبز  هادولتنیز کنار آیند  به همان اندازه که 

های اقتصبادی تشبکیل ی  اردوگاهنینشعقبعنوان مواضعی برای کند که بهها حکم میبه آن

 مسبکو که دهدمی نشان «اوجک» به موسو  گازی پکاو تشکیل به روسیه یمندعلاقهدهند  

 ثروتمنبد کشبورهای ببا خبود روابب  بهتود برای کنونی مقط  را در خوبی نفوذ هایروزنه
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  (122 )همان:  دارد خاورمیانه

 واسبطهبهخاورمیانه برای هر اقتصاد رو به رشدی قاببل توجبه و دارای اهمیبت اسبت  

-منطقه از کالاهای لوکس و پیشرفته روز دنیا بهره مبیدلارهای سرشار نفتی  کشورهای این 

برند  صرف نظر از رژیم صهیونیسبتی  ترکیبه و تبا حبدودی ایبران  بقیبه کشبورها بیشبتر 

 نیتبربزرگکنند  علباوه ببر ایبن  ایبن کشبورها از های خود را از خارج تهیه مینیازمندی

یبرا  تمایبل خبود را ببرای خریداران تسلیحات در جهان هستند  همچنین ایبن کشبورها اخ

های فوق خصوص در زمینه تولید برق اعلان کردند  در زمینهای بهی از صنای  هستهریگبهره

 ی مناستی برای روسیه فراهم آمده است هافرصت

مسبکو در  علاوهببهاسبت و  ترارزانی غربی آن هانمونهی تسلیحات روسی از طورکلبه

ی که غبرب در فبروش نیچننیاحقوق بشر یا موارد یی چون هاشرطشیپفروش تسلیحات 

کند  معمولا  فشبارهای غبرب   فبروش گیرد را لحاظ نمیسلاح به سایر کشورها در نظر می

دهد  میل فشارهایی کبه ببر تسلیحات روسی به کشورهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می

ا به ایران واگباار نکنبد  نیباز های تهاجمی با تکنولوژی پیشرفته رمسکو وارد آمده تا سلاح

ی روسی به مناب  مالی نیز در فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه نقبش زیبادی هاشرکت

  (31:1913 )معزی دیلمی  داشته است

روسیه در زمینه اقتصادی از یک فرصت دیگر نیز برخوردار است و آن بازار رو به 

ای است  از سویی روسبیه هسته هایای با تأکید بر ساخت نیروگاهرشد صنعت هسته

ای اسببت و از سببویی کشببورهای از کشببورهای پیشببرو در زمینببه صببنعت هسببته

ای در تولیبد ببرق  های خود را برای استفاده از صنعت هسبتهای نیز تلاشخاورمیانه

های اقتصادی میبان روسبیه و اند  از دیگر زمینههای شور آغاز کردهسازی آبشیرین

ی روسی نفت هاشرکتی در زمینه تتادلات انرژی است  در گاشته خاورمیانه همکار

رساندند کبه التتبه عراق را خریداری کرده و دوباره در بازارهای جهانی به فروش می

 ی داشت املاحظهسود قابل 

یبک شکسبت اقتصبادی  که شودیمپس از حضور روسیه در غرب آسیا چنین برداشت 
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ه از لحاظ امنیت سیاسی و نظامی هم پیامدهایی خواهبد تنها در بخش اقتصادی بلکبزرگ نه

شبده هبای تولیبدی شبناختهداشت  تلاش برای جلوگیری از چنین شکستی و حفظ کارایی

تبرین پبویش جهبانی در زمینبه امنیبت اقتصبادی المللبی لیتبرا   عمبدهنظا  اقتصادی بین

  (39)همان: است

ین  روند امنیتی شدن مسبائل در آن بخش نظامی  بخشی است که به احتما  قریب به یق

لزوما  چنبین نیسبت  ولبی ایبن نهبادینگی بازتباب شبرای   هرچندنهادینه است   العادهفوق

گرایان  معتقد نیستیم کبه المللی معاصر است  برخلاف دیدگاه سنتتاریخی خاص نظا  بین

شبمار  هباشبود  ببرای برخبی دولبتدر بخش نظامی همه چیز لزوما  به امنیبت خبتم مبی

 1334مسبائلی امنیتبی نیسبت  در میانبه دهبه  وجبهچیهبههای نظامی ای از کارویژهفزاینده

رو نیسبتند  های اروپای غربی چندان با تهدیدهای نظامی وجودی روببهمیلادی بیشتر دولت

ای دارنبد و از ایبن نیروهبا اغلبب ببرای ایفبای ولی همچنان نیروهای مسلح قابل ملاحظبه

جویند که خیلی بیشتر با مناستات سیاسی و اقتصبادی ارتتباط دارنبد تبا ه میهایی بهرنقش

هبای نسبتتا  هایی کبه در جوامب  امنیتبی حضبور دارنبد بخبشمناستات نظامی  برای دولت

امنیببت بلکببه در حببوزه سیاسببی قببرار  حببوزههببای نظببامی نببه در چشببمگیری از فعالیببت

  (11 )بوزان و دیگران:گیردمی

ها ببرای حفاظبت طور عمده حو  توانایی حکومتار امنیت نظامی بهدر عمل  دستور ک

زنبد ولبی از ایبن گاشبته از خودشان در برابر تهدیدهای نظامی داخلی و خارجی دور مبی

هبا در براببر هبا یبا حکومبتتواند متضمن کاربرد قدرت نظبامی ببرای دفباع از دولبتمی

هبای ننبد مهباجران یبا ایبدئولوژی  ماهاسبتآنتهدیدهای غیرنظامی که متوجه موجودیت 

 رقیب هم باشد 

اسبت   ریپابیآسبگیبرد  هایی هبم کبه از درون ریشبه مبیدولت ملی در برابر چالش

طلتبان  انقلابیبان و دیگبر واحبدهایی   وحبدتطلتانییجداآشکارترین نامزد در این زمینه 

و جایگباهی ی دولت شدن دارند  سرشت واحدهای خواهان تشکیل دولت آرزوهستند که 

طور مکرر موضبوع علاقبه و عمبل ها بهالملل دارند به این معنی است که آنکه در نظا  بین
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تهدیبدی  میاببهبهتبوان ی میراحتبهها را شوند  آنگیرند و بنابراین نظامی مینظامی قرار می

ا و هبی چچنیطلتییجدااز احتما  اعلان  هاروسبرای دولت و حاکمیت جلوه داد  نگرانی 

ای اعلبان اسبتقلا  کردهبای اوستیای جنوبی و دیگر مناطق قفقاز شمالی و جنوبی در راسبت

 عراق را می توان از همین نوع تهدیدات برشمرد 

المللی  عد  گسبترش برخبی تر  اصولی مانند توازن قدرت  جامعه بینبه شکلی انتزاعی

ضوع امنیت نظامی مطبرح شبود  در عنوان موتواند بهالملل نیز میو حقوق بین افزارهاجنگ

ای و غیره  به اشبکا  خاصبی جالبب توجبه ی هستهافزارهاجنگاین ارتتاط  عد  گسترش 

 افزارهباجنگها آشکارا امنیت خود را در گرو در اختیار داشتن این است  زیرا برخی دولت

تهدیبدی  فزارهبااجنگکنند که دستیابی دیگر کشورها به این استدلا  می زمانهمدانند و می

  (13 )همان:الملل است امنیتی برای نظا  بین

 ژهیوببهدر بیرون از چهارچوب حکومبت هبم نتایبد از ببازیگران خصوصبی مختلبف 

 نظامی مداخله که کردمی تصور دهنده صنای  تسلیحاتی غافل بود  غربی تشکیلهاشرکت

 ظباهرا  امبا شبد  خواهبد منجبر روسبیه اقتصبادی بحبران تشدید به تنها سوریه در روسیه

 ولبادیمیر و درآمبده آب از اشبتتاه زمینبه ایبن در غربی کشورهای هایارزیابی و تصورات

 کبرده ببرداریبهبره خود نف  به وضعیت این از تما   زیرکی با روسیه جمهورسیرئ پوتین 

 موجبب توانبدمبی دفباعی و نظبامی بخبش بودجه افزایش که است این پوتین منطق  است

 احیبای ببه تیبدرنها و شود کشور این نظامی صادرات میزان افزایش و بیشتر مشاغل ایجاد

 را کلبانی هبایبودجه تاکنون فکر  طرز و منطق همین با روسیه  انجامدیب کشور این اقتصاد

تبر هبا ببرای دا کرده است  فروشندگان این شرکت روانه خود عظیم نظامی صنعت یسوبه

ی برای ایجباد تبنش و برخبورد اسبتفاده سراز نوعی دیپلماسی کردن بازار تسلیحات خود  

  (31 )همان:کنند می

توان مسائل را امنیتی کرد  همسبایگانی بسبیار تر میبا این حا   در برخی شرای  راحت

تبوان تهدیبد دانسبت تبا همسبایگانی تبر مبیای از تجاوزپیشگی را راحبتمسلح با پیشینه

عنوان میا  ترکیه یکی از کشبورهایی    به(32 )بوزان و دیگران:ا ر طلبآرامشمسلح و  چنداننه
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هبایی را از نژادهبای پروراند  حمایتاست که رویای دوران امپراتوری عیمانی را در سر می

در این زمینه شده است   هاروسدهد که خود باعث نگرانی ترک در سراسر منطقه انجا  می

 چبه ایبران  چبه نبدارد  قفقباز منطقه در کشوری هیچ نفوذ افزایش به چندانی علاقه مسکو

 در گرجستان جنگ پایان از پس روز چند مدودیف کهگونه   همانآمریکا یا چین چه ترکیه

 را قفقباز منطقبه در روسبیه از افتبهیاسبتقلا  هایجمهوری روسیه کرد  میلادی اعلا  2443

 ببود کبرده اظهار سخنان این در التته مدودیف  کندمی قلمداد خود «امتیازی منطقه» عنوانبه

 اسبت روسیه هایسیاست جهت و مناف  با مطابق کاملا  میانه آسیای در ایران هایفعالیت که

گیبرد  قبرار روسبیه توجه مورد که است بدخیمقدر آن نه و مهمقدر آن نه ترکیه فعالیت اما

(www.irdiplomacy.ir)  

 قفقباز ببا کبه مجباورتی جهبت ببه او   است اوتمتفکاملا   جنوبی قفقاز در وضعیت اما

 و اروپبا ببه ترانزیبت و تلباقی محل و خیزانرژی منطقه عنوانبه که ایدوگانه کاربرد و شمالی

 ایبران  ازجملبه المللبیببین ببازیگران دیگر که دلیل این به دو  و دارد مسکو برای خاورمیانه

 و هباسیاسبت حاضر حا  در  اندشده فعا  همنطق این در پیش چندی از آمریکا و اروپا ترکیه 

 مبورد باشبد کبهایران می یهاتیفعال از بیشتر بسیار جنوبی قفقاز منطقه در ترکیه هایفعالیت

 – روسبیه) جنبوب به شما  اتحاد از سخن روسی تحلیلگران از بسیاری  است مسکو نگرانی

  کننبدمبی( آذربایجبان – رجسبتانگ – ترکیه) شرق به غرب اتحاد برابر در( ارمنستان – ایران

 منطقبه ببه خبود  فعلبی خارجی سیاست رغمبه آنکارا زود یا دیر که است باور این بر مسکو

  داشبت خواهبد منطقبه ایبن در خود نفوذ گسترش در سعی و کرد خواهد نظر جنوبی قفقاز

 تبرینممه و هسبتند ترکیبه در اکنون قفقازی هایقومیت از بسیاری جمعیت اینکهخصوص به

 از گرجسبتان و ترکیبه آذربایجبان  اخیرا   است سکولار آذربایجان  منطقه در کشور این متحد

 متصبل هبمببه اقتصبادی لحباظ به تجاری یهارساختیز و انرژی انتقا  هایلوله خ  طریق

 حبدی تبا هبانیا همه  بپیوندد جرگه این به بعد چندی نیز ارمنستان که نیست بعید و اندشده

 .است برنهیهز منطقه این در روسیه  فائقه سنتی لحاظ به قدرت برای

 اسبت  میبلبی منطقه در مسکو مناف  انداختن خطر به برای تا یتقر ترکیه حاضر حا  در



 121 / سیه در امنیت منطقه غرب آسیا از منظر مکتب کوپنهاگنقش رو بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

 

 ببه  شبودمبی تأمین روسیه طریق از کشور این انرژی از درصد 14 از بیش آنکهخصوص به

 انبرژی تأمین مناب  به یبخشتنوع فکر به ترکیه اخیر یهاسا  طی شاید که است دلیل همین

    است افتاده خود

 سبمت ببه بیشبتر اردوغبان دولبت تحبت روز ببه روز ترکیبه مسبکو دید از سویی از

 همچنبین و منطقه مسلمانان میان در ترکیه نفوذ و هاآموزش و کندمی پیدا سوق ییگرااسلا 

  (www.irdiplomacy.ir)شود  قفقاز رد اسلامی گراییافراط افزایش به منجر تواندمی چچن 

فاصبله یبا بُعبد  ریتبأثاز طریق بُعد جغرافیایی یبا فاصبله و از طریبق پهنبه جغرافیبایی  

  دوردسبتگیرد که عملی ساختن تهدیدهای نظامی از جغرافیایی بر این اصل سنتی پایه می

گیبرد  دیک صورت میاز حالتی است که تهدید از نز ترآسانها دشوارتر و دفاع در برابر آن

ها توانایی عملی ساختن تهدید به حمله یا تهاجم بر همسایگان بلافصل خود را بیشتر دولت

تواننبد قبدرت نظبامی خبود را در مبورد کشبورهای های ببزرگ عمومبا  مبیدارند  قدرت

کبه روسبیه در متبارزه  گونبههمانغیرهمسایه خود و در درون منطقه خودشان اعما  کنند  

دهبد تبا پبای هایی را انجا  مبیروهک تروریستی داعش در سوریه و عراق  عملیاتعلیه گ

 در روسبیه حضور   افزایش(33 )بوزان و دیگران:اش باز نشود این گروهک تروریستی در منطقه

 مدیترانبه منطقبه نظم در موجود معادلات تمامی تواندیم سوریه در کشور این نظامی پایگاه

 طرطبوس بندر  دهد تغییر منطقه این کشورهای تمامی نف  به بلکه سیه رو سود به تنهانه را

 پایگباه تنهبا شباید سبوریه  دولبت مخالف شورشیان دست به لاذقیه اشغا  از پس همواره

   دیبآیمب حسباب ببه مدیترانه دریای  مییبگو بهتر یا و سوریه در روسیه دریایی استراتژیک

 منطقه کل در نستی ثتات ایجاد به منجر تواندیم انهمدیتر یهاآب به روسیه دوباره بازگشت

 اجتباری  همکباری ببه مجتور دیگر منطقه کشورهای قوا  موازنه ایجاد دلیل به  چراکه شود

 خطبرات مقاببل در حمایبت ببرای تواننبدمبی و نیستند آمریکا با تحمیلی شرای  با هم آن

 یبا و آمریکبا کشبور دو از یکی یانه خاورمپرتلاطم  منطقه در ناامنی وجود از ناشی احتمالی

 ببه بهتر همکاری یا همتستگی شرای  ارائه به مجتور نیز حامیان پس  کنند انتخاب را روسیه

 پبا و دسبت منطقبه این در خود را برای بیشتری متحدین بتوانند تا هستند شوندگانحمایت
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 کبردن گسبیل ببا طرطبوس  دریبایی ناوگبان ببه متعلبق هبایکشبتی دیگر  سوی از  کنند

 در را نباتو قلمبرو شبرقی بخبش کبه سیاه دریایجز به مدیترانه  به خود جنگی هایکشتی

 در روسبیه بازدارنبدگی تبوان ببر تا دهند پوشش نیز را قلمرو این جنوبی بخش  ردیگیبرم

 متبارزه در روسبیه و سوریه برای بزرگ التته و میتت امتیاز یک شود و این افزوده ناتو برابر

  (www.mehrnews.com) دیآیم حساب به هاستیورتر با

 ببر بیشبتری کنتبر  سبوریه  یهباآب بر بیشتر احاطه با طرطوس پایگاه دیگر  سوی از

 برای مدیترانه در روسیه نظامی حضور لاا  داشت خواهندزده جنگ کشور این آبی مرزهای

  بود خواهد سودمند منطقه کشورهای همه

 

 یريگجهينت

ی  اقتصادی  اجتماعی و اسیسهای مختلف ازجمله نظامی  عات بشری به مقولهامنیت اجتما

ی امنیت نظامی به طورکلبهشود  بر اساس آنچه بوزان عنوان داشته  محیطی تقسیم میزیست

ها از مقاصبد ها و نیز برداشت آنهای تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتاثرات متقابل توانایی

ت اقتصادی؛ یعنی دسترسی به مناب  و بازارهای لاز  ببرای حفبظ یکدیگر مربوط است  امنی

 سطوح قابل قتولی از رفاه و قدرت دولت 

تهدیدات نظامی و اقتصادی همیشه در تفکبر امنیتبی یبک کشبور دارای برتبری نظبری 

المللی با ساختار آنارشبی همبراه اسبت و هبرج و مبرج اند و تا زمانی که سیاست بینبوده

جود داشته و هر کشوری و دولتی ببه دنتبا  منباف  خبود هسبتند  اهمیبت همیشه در آن و

 ها تداو  خواهد داشت حیاتی آن

طور خلاصه نظریه مکتب امنیتی کپنهاگ  ابعاد نظامی در بخش او  مقاله سعی شد که به

حضبور روسبیه در منطقبه غبرب آسبیا  نهیشبیپو اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد و ببه 

در بخش بعدی به حضور روسیه در منطقبه غبرب آسبیا از بُعبد اقتصبادی و پرداخته شود  

هبای داده لیوتحلهیبتجزنظامی مکتب امنیتی کپنهاگ پرداختبه شبد  در ایبن اثنباء تتیبین و 

این فرضیه است که حضور و نفبوذ  دکنندهییتأموجود در بستر نمای نظری مکتب کپنهاگ  
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بوده و در صبورت عبد  توجبه  تیپراهمی بسیار روسیه در منطقه از منظر نظامی و اقتصاد

بنبابراین ببر ؛ به منطقه باعث ناامنی و رکود اقتصادی در داخل کشبور روسبیه خواهبد شبد

هایی که منطقه و نیازهایی که روسیه از دیرهنگا  به این منطقبه داشبته  گیاساس چنین ویژ

ود را در قتا  تحولات داخلی ای امنیت نظامی و اقتصادی ختواند با تدابیر خاص و ویژهمی

و خارجی افزایش دهد  روسیه خواهان هبر تغییبری در منطقبه غبرب آسبیا نیسبت و ایبن 

ساله روسیه بر امنیت اقتصادی و نظامی کشور ضربه بزند و حضور چندین تواندیمموضوع 

یشه در امنیت منطقه غرب آسیا برای روسیه بسیار مهم بوده و هم رونیازابترد   سؤا را زیر 

  تبأمین نمایبد کنبدیمهایی که امنیت منطقه را مخل تلاش است تا امنیت منطقه را از ناامنی

 که هم برای خود و هم برای کشورهای منطقه مفید خواهد بود 
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 ومآخذ منابع فهرست

 الف. منابع فارسی

   یل امنیت  ترجمبه: (  چهارچوبی تازه برای تحل1911)بوزان  باری؛ ویور  اولی و ویلد دو  پاپ

 علیرضا طیب  تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهتردی 

 (  داعش و امنیت ایران با تکیبه 1934) امامقلی  یاسر و احمدی فشارکی  حسنعلی  زادهلیاسماع

  پباییز 11ی راهتردی سیاست  سا  پبنجم  شبماره هاپژوهشبر مکتب کپنهاگ  تهران: فصلنامه 

1931  

  (  سیاست خارجی روسیه در خاورمیانبه در دهبه او  قبرن بیسبت و 1911) امین  دیلمی معزی

  1یکم  تهران: مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا  سا  پنجم  شماره 

 هبا  فصبلنامه اطهری  سید اسدالله و بهمن  شعیب  روسیه و خاورمیانه جدید  راهتردها و چالش

 ل الملپژوهشی علو  سیاسی و رواب  بین –علمی 

 

 اینترنتیب. منابع 

 الله  تأملی بر متانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ ابراهیمی  نتی www.rasekhoon.net  

  (  1931) بازی در روسیهwww.riss.ir  

 (  1931) آسببیا  غببرب در روسببیه نقببش اندازخببارجی  چشببم رواببب  راهتببردی شببورای

www.parstoday.com  

 1931ایران   باتا راسهم و متحد ترکیه  از نگران: روسیه  www.irdiplomacy.ir  
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