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 چکيده
استراتژی ایاالت متحده در قبال تروریسم و باا شگررشگا     و تغییر در 1001سپتامبر 11پس از حوادث 

گرایا  در ااورمیاناه افاشایا یافتاه و باروز و      به شگورهای افغانستان و عراق، حوزۀ فعاشیت و نفوذ افراط
صورت تمام و شمال تجل  یافت. باا توهاه   مذهب  به -عنوان یک بحران قوم ظهور آن در بحران سوریه به

باشاد شاه    ( پژوها حاضر در پ  پاسخ به ایا  سالال اصال  ما     1011) 1000ر سال به تحوالت منطقه د
گرای  در آسیای مرشاشی و قفقااز هناوب  در    امنیت  ج.ا.ایران در رویاروی  با افراط -گذاری دفاع سیاست

تحلیل   -باشد؟ روش تحقیق در پژوها حاضر توصیف ( چرونه م 1000-1001مقطع زمان  فعل  )سال 
آوری شده است، سپس ای و انجام مصاحبه با ابرگان همعها و اطالعات به دو روش شتابخانهادهاست و د
گیری از ضریب هماهنر  شنادال  ها و موضوعات مرتبط احصاء و با بهرهگیری از تکنیک دشف  مقوشهبا بهره

ای در راستای امنیت ههای پژوها به تگکیل یک مجموعۀ امنیت  منطقده  اقدام گردید. یافتهنسبت به وزن
تواند فصال   گرای  با محوریت ج.ا.ایران و روسیه اشاره داشته شه ای  رویکرد م متکثر در چارچوب منطقه

 گرای  در منطقه آغاز نماید.هدید از روابط شگورها را در راستای رویاروی  با افراط
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 مقدمه
 باا  آغااز شاد و   1990 در ساال  در افغانساتان  طاشباان  توساط  گرای  افراط هایگروه ایجاد

گرایا   . موضوع افاراط (11: 1311)واعظا ،  نمود  پیدا ادامه تکفیری های گروهک سایر گیری شکل

ل اساتان سای  شیانا  و    های گذشته در منطقۀ آسیای مرششی و ترشستان بشرگ )شاام در دهه

گیرد، آغاز شاده باود شاه باا     اویغورهای چی ( شه مناطق وسیع  از چی  تا روسیه را در برم 

صورت تدریج  و تمرششی در منطقۀ آسیای مرششی و افغانساتان و  فروپاش  شوروی سابق به

 ۀمنطقا  در اساالم   احاشاب  و هاا  سایر شگورهای حوزۀ ای  مناطق افشایا یافته بود، حرشات 

نماود  ایا  امار در     فعاشیت به شروع مرششی و بعضاً آذربایجان در منطقۀ قفقاز هنوب  آسیای

 ضادیت )ای  بینا و رویکرد ااص   هفتادساشه های دورۀ شمونیسم و میراثگیریپ  سخت

مایالدی ااود را در    90های تازه تگکیل شده در دهاۀ  ایجاد شد  در ای  راستا دوشت( دی  با

 شگاورهای  در اساالم   هاای  هنابا  نمودند  بنابرای  معرف  1سکوالر دوشت  لاشمل بی  صحنۀ

 ااود  فعاشیات  هاای  هساته  ایجااد  دنباال باه  گارا اسالم فعاالن و شد اعالم غیرقانون  موصوف

 ساال  از. باود  هماراه  فارود  و فراز با گاه  و یافت ادامه مستمر طوربه تحرشات ای  برآمدند 

 اساالم ،  دوشت تگکیل ادعای گری باهای افراط  و سلف یابا گرا تکفیری های گروه 1011

 (عاراق  و ساوریه  در متمرشش طوربه)غرب آسیا  منطقۀ شگورهای در... و اشحاد و شفر با مبارزه

 باه  عربا   شگاورهای  برا  و صهیونیست  رژیممتحده، ایاالت های حمایت با و حضور یافته

 مرشاشی،  حکومات  نماودن  ساقط شگورها، منابع غارت به نسبت سعودی عربستان سرشردگ 

 هاای  شانا  تاری   وحگایانه  و اقادام  شنیاش  عناوان  تحات  غیرمسالمان  داتاران  و زنان فروش

 باه  (اساالم  پیاامبر  صاحابۀ )صااش    سلف منا به رهعت و واقع  اسالم به نام را ضدانسان 

هناوب  و در   و نیش قفقاز مرششی آسیای شهروندان از بسیاری حضور. روا داشتند گناه ب  مردم

 اراساان  والیات  تصاویر  ارائاۀ  و های ههاادی  صف گروه مقاطع  ااص ایغورهای چی  در

در میاان   شاد  باعا  ( شاود  م  شامل را مرششی آسیای شگورهای از عظیم  بخا شه)بشرگ 

وهاود آماده و درصادد همررایا  دفااع  و      شگورهای ای  منطقه احساس تهدید مگترش  به

                                        
1. Secular 
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عناوان دو قادرت   روسایه باه   و ج.ا.ایران ر مقابله با ای  پدیده برآیند.ای به منظو منطقه 1امنیت 

 فاصال  در حاد  موصوف منطقه شه منطقه و سایر شگورهای آسیای مرششی و قفقاز هنوب  نیش

-تکفیاری  هاای  گاروه  بحاران  گساترش  احتماال  باه واساطۀ   دارد قارار  هاشگور مرزهای ای 

 و ای منطقاه  امنیت بر تأثیرگذاری نتیجه در و رزهام به اسالم  گرای افراط بر مبتن  تروریست 

 در را ااود  تاالش  گوناگون، تماام  مباح  در متعارض انواع منافع رغم عل  مل   امنیت نهایتاً

 شاوروی  اتحااد  فروپاشا   و سارد  هنا   پایاان  باا  .بستند به شار اود مگترک منافع راستای

 رواباط  در بیگاتری  ظهاور  و بروز ای منطقه همررای  و امنیت گرای ، منطقه همچون مفاهیم 

 نظریاۀ  امروزه رو ای  از نمود  ای منطقه مطاشعات از هدیدی عرصۀ وارد را آن و یافته اشملل بی 

باه   اشملال  بای   روابط در امنیت  مسائل شارآمد روز وبه های تئوری از ای منطقه امنیت مجموعۀ

1آید م  حساب
 .(1: 3،111)مکلی  

 هاای  برداشات  پویاای ،  چاون  ماواردی  باه  توهه به دشیل را ای قهمنط تحلیل سط  0بوزان

 تکاوین   اصالت  شلا ،  طاور باه  و هغرافیای  موقعیت تاریخ ، تبار امور، تحول تغییریابنده،

 انتقاال  چاون  شاه  شناد  م  بیان راستا همی  در  (303 :1313نصری،)دارد  م  مقدم ها گشاره و قضایا

 اسات،  تار  طاوالن   فواصال  در آن انتقاال  از تار  راحات  مراتاب  به  شوتاه فواصل در تهدیدات

 امنیتا   مجموعاه  ایِ منطقاه  هاای  بنادی  دسته اشروی به طبیع  شکل به امنیت  متقابل وابستر 

 محاور  دوشات  نظریاات  زمرۀ در اساساً نظریه ای   (313: 1391 اان ، عبداشه)شود  م  تبدیل ای منطقه

 واهاد  ،... و اهتمااع   امنیات  و  هویت هنجارها،بر  ضمن  تأشید با اگرچه آید  م  به حساب

 بااق   گاران  شانا  سایر برای نیش های  نظری شحاظ به و بوده انرارانه سازه شناس  هست  نوع 

 .(003: 1311 ابراهیم ،)گذارد  م 

                                        
1. Security Convergence 

مطار  شاد و ساپس باه عناوان       1913در « ها و هاراس  مردم، دوشت»ای  نظریه نخستی  بار توسط بوزان در شتاب . 1

 ارائه شد.« ها مناطق و قدرت»در شتاب  1003ای شامل در سال  نظریه
3. McLean 

4. Barry Buzan 
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 نشدیکا   نخسات : شاده اسات   بیاان  ای منطقه امنیت  های مجموعه برای اصل  معیار چهار

 ساااتار  معیاار  دومای   ساازد   ما   هادا  همسایرانگاان  از را هاا  مجموعه شه است هغرافیای 

 قطبیات  عامال  سومی  است  اودمختار دو واحد حداقل وهود ششوم بیانرر شه بوده آنارشیک

 اشروهاای  شاه  اهتمااع   ساات نهایتاً دهد  م  صورت را واحدها میان قدرت توزیع شه است

 .(13: 1،1003ویور)بوزان و  سازد برم  را واحدها بی  دشمن  و دوست 

در ای  میان روسیه تدوی  و اهرای  نمودن رویکرد سیاست نراه باه شارق در اساتراتژی    

های میدان  شنار ج.ا.ایران در ساوریه  عنوان دشیل  برای حضور در صحنهامنیت مل  اود را به

 از هلاوگیری  و تکفیاری  های گروه با مبارزه منافع ای  تری  . مهم(10: 1391)هواهری، اشاره نمود 

تاوان از  شه ایا  مهام را ما     بوده 1مرششی و قفقاز هنوب  آسیای به هاآن نفوذ حوزۀ گسترش

 از مرتفاع سااات    3ای منطقاه  امنیتا   هاای  مجموعه تگکیل و امنیت  -دفاع  همررای  طریق

ای و نیاش همررایا     منطقه گرای  و امنیت منطقه چارچوب بر ای  تحقیق نظری رهیافت رو ای 

0ل گرفته استشک
حضور میدان  روسیه در شنار ج.ا.ایران در ساوریه را ما  تاوان نموناه و      .

امنیت  بی  دو شگور قلمداد نمود شه ای  همکاری نظاام    -مصداق بارزی از همررای  دفاع 

هاای امنیتا    در یک شگور ثاش  دقیقاً در اصوص ایجاد امنیات متکثار و تگاکیل مجموعاه    

 د.روشمار م ای بهمنطقه

 و بساترها  و گرایا  افاراط  از شاده  اقتبااس  امنیتا   و منف  شارشردهای به توهه با بنابرای 

 از ایا  عامال   رشاد  و تساری  بارای  مرشاشی و قفقااز هناوب     آسایای  در موهاود  های زمینه

 از بایا  شگاورها  میاان ایا    امنیت  -همررای  دفاع   ایجاد ضرورت اشاره، مورد های شانون

گر اصل  منطقه بارهاا در  ردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمان  شناس .شود م  احساس پیا

های اود به اهمیت منطقۀ قفقاز )هنوب ( اشاره نموده بود. تماام  ایا  موضاوعات    سخنران 

 عبری را به همران ثابت نماید. -های استعمارگرایانۀ ائتالف غرب تواند پازل سیاستم 

                                        
1. Buzan& Wæver 

2. South Caucasus 

3. Regional Security Complexes (SRC)   

 های مکتب شپنهاک نیش طر  گردیده است.گرای  و امنیت متکثر در نظریههای مربوط به منطقهحوزه . 0



101                                           1001 بهار، 1، شمارۀ شگم، سال شناس  راهبردی ج.ا.ایران محیطفصلنامه 

گاذاری امنیتا    سیاسات  شاه  باشاد  ما   صال  ا سالال  ای  به پاسخ در پ  حاضر پژوها

مرشاشی و قفقااز هناوب  در مقطاع      آسایای  در گرای  اساالم  ج.ا.ایران در رویاروی  با افراط

   باشد؟( چرونه م 1001-1000زمان  فعل  )سال 

 

 شناسی تحقيق  مبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيقپيشينه

هاای امنیتا  و   گاذاری سیاسات  هاای مختلفا  در اصاوصهای اایار پژوهادر ساال

شناون  گرفته تاا  های صورتگرای  انجام شده است  شیک  پژوهاموضوعات مربوط به افراط

گرایا  در منطقاۀ ماورد    گذاری امنیت  ج.ا.ایران در رویااروی  باا افاراط   مباحث  نظیر سیاست

و هدیاد ارزیااب     تواند از ای  حی  متماایش اند و ای  شار پژوهگ  م مطاشعه را بررس  نموده

موضاوع تحقیااق حاضاار    تحقیقاات و مطاشعاتا  شاه باه نوعا  مرتباط باا ۀدر اداماگردد. 

 .باشاد، ارائاه شاده اساتم 

 

 پژوهش هاي داخلي

ارزیاب  علل رشاد و گساترش   »( در پژوهگ  با عنوان 1000زاده و هاودان  مقدم )بختیار

پاس از تجشیاه اتحااد    هاای  شه به روند« (1019-1009گرای  مذهب  در آسیای مرششی )افراط

-هاای ریاسات  شمونیسات  و روی شارآمادن رژیام    ۀهماهیر شوروی و فروپاش  مدل توساع 

گیاری  تا با بهره شردندتالش پردااته شده است،  همهوری اقتدارگرا در هوامع آسیای مرششی

 ۀناشا  از توساع   ۀدیاد عناوان پ بازایشش دیا  باه   ۀمگارشت هک اسنایدر به مطاشع ۀاز نظری

هاسات پردااتاه   آن افشایا تقاضا برای مگارشت سیاس  توده ۀسیاس  معاصر شه ویژگ  عمد

 .دنگرای  دین  هوامع آسیای مرششی را بررس  شنو تأثیر آن بر رشد افراط

گرای  و اگونت با مفهاوم ههااد   ناسازگاری افراط»( در پژوهگ  با عنوان 1399محرم  )

ا مفهاوم ههااد در اساالم    را با گاری و اگاونت   اسازگاری افراط نموده تا ن تالش« در اسالم

شوشاا در راه  »معنای ههاد بههای پژوها، طبق یافته. شندهای  تبیی  با ارائه نمونه بررس  و
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برای تاروی  تعااشیم اشها  و گساترش و تحکایم صال  بای          ، یک حکم دین  است شه«ادا

مان مکلف است برای حیات مطلوب مبتنا  بار صال  و    مسل فرد  ها، تکلیف شده است انسان

هام حااش  از آن    )ص(مفهوم ههاد در سیره و سانت پیاامبراشرم   محبت تالش نماید. بازاوان 

ماهیت اصالح  داشته و تالش  برای غلبه بر اگونت و مقابلاه باا    های پیامبراست شه هن 

گرایاناه شاه   تفکار افاراط   شاذا باراالف    اشعارب باوده اسات   هشیاره  گرایا  رایا  در  افراط 

 و اساالم  در هاا انساان  رابطاۀ گیرد، اصل و اساس قرار م  دیرر  هوی  برا  بر بعض برتری

همچنای  بایاد باه ایا  نکتاه        و صل  و مودت استبرابری  برادری، پایۀ بر اشه  ادیان دیرر

هااد در  تفسیرى اوداواسته و شخصا  از مفهاوم ه  ۀ هاى افراط  با ارائتوهه نمود شه گروه

 .گیرند شار مهها بشه علیه اشخاص و دوشت سازى براى اگونتى هستندپ  مگروعیت

گرای  برگرفتاه از  چی  و افراط»( در پژوهگ  با عنوان 1393پور و پورقربان نیاش  )سجاد

 و شیان  چی  گرای  در ایاشت سی تا تصویری از افراط اندنمودهالش ت« آسیای مرششی ۀمنطق

برااورد و تعامال دوشات     ۀعالوه بر ای  نحو نمایند ارائه را شننده آن ها و عواملِ تگدیدزمینه

. ااتالفاات دینا  و ناژادی    ه اسات نظر قرار گرفتمرششی چی  با ساشنان ای  ایاشت نیش مطم  

چای  یعنا  قاوم هاان در شناار       یعن  اویغورها با ساشنان اصال  شگاور    شیان  ساشنان سی 

آسیای مرششی از همله عوامال باروز    ۀگرایان در منطق های تندرو و اسالمگروه پذیری ازتأثیر

بای    ۀثباات و برااورد فشایناد   ای  سرزمی  مستعد عدم   باشدم  شیان  گرای  در سی افراط

یک  برای استیال و دیرری برای اودمختاری یا   نژاد و اویغورهای بوم  است های هانچین 

های تندرو در آسیای مرشاشی  ای  مقاشه با تمرشش بر تأثیرات هریان  هات چین استقالل از اشثری

 تمرشش نموده است. شیان  اواهانه در استان سی گرایانه و هدای بر تمایالت افراط

گرایا  در اساالم سیاسا :    چیسات  افاراط  »( در پژوهگ  با عناوان  1390آدم  و مرادی )

هاای عینا    تاا مفهاوم نظاری و هریاان     اناد نماوده تالش « های هویت  و شنا هنجاریریگه

سیاسا    . بر اساس مواههه با نص دی ، اساالم نمایندبررس  را  گرای  در اسالم سیاس  افراط

ضام    در ایا  نوشاتار    شودگرا ا افراط  تقسیم م  گرا ا اصالح  و حدی  به دو طیف عقل

حادیث ،   هاای تااریخ  ا   ه به ریگهمعنای عام و همچنی  ااص آن( با توهتعریف سلف  )به
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 هاای سالف  در قاشاب   تا تصویر شفاف  از هایراه هریاان  گردیدهاشعری و حنبل  آن، تالش 

 ها )تقریب ، تکفیری، ههادی، سیاسا ، تبلیغا (  دست آید شه ای  نسبتشالن اسالم سیاس  به

 طور شامل تگری  و تبیی  گردیدند.به

 

 هاي خارجيپژوهش

 ساال  پنجااه »(، در پژوهگا  باا عناوان    1011)0، شنتین 3، رهب  فرد1ک ، شلوگوس1حقان 

 اند:  به موضوعات زیر اشاره نموده« تروریسم مورد در علم  تحقیق

: شاود ما   تحلیال  و تجشیه اصل  هدف سه با اود شامل قیاس در تروریسم علم  ادبیات

 گذشاته  و فعل  زمان  روندهای مستندسازی( 1) حوزه  ای  سااتاری چینا عین  تعیی ( 1)

 ماورد  11000 از ادبیات ایا  حاوزه بایا    تر توهه شده. میشانهای شمزمینه شناسای ( 3) آن 

: اصال   بخا چهار از مجموع موضوعات برآورد شده سط  باالتری  در. شودم  زده تخمی 

 هاای هنباه ( د) روانا  و ( ج) اقتصاادی، ( ب) شناسا ،  هارم  و ایادئوشوژیک  سیاس ،( اشف)

است و... در ای  شار پژوهگ  به ارتبااط و   شده تروریسم تگکیل تحقیقات اضطراری ناواش

شناس  باه بررسا    گرای  و تروریسم اشاره شده است و با روش پدیدارپیوند عمیق بی  افراط

 ها پردااته شده است.ای  مقوشه

مااش    اشراوی تاأمی   »( در پژوهگا  باا عناوان    1019) 1و محمد سایاگیال  1پیری هاندوشو

مطاشعاۀ ماوردی گاروه     -تروریست در اندونشی بر اسااس دوشات اساالم  عاراق و ساوریه      

های ماش  هواداران ای  گروه در پگاتیبان  از  آوری و مدیریت شمکبه بررس  همع« سانتوسو

پردازد. نتای  ای  پژوها حاش  است  ای  گروه از ساه  اقدامات تروریست  گروه موصوف م 

شاد، حمایات   های  شه از سوی افاراد داده ما   نمود، شمکاود را تأمی  م طریق منابع ماش  

                                        
1. Milad Haghani 

2. Erica Kuligowski 

3. Abbas Rajabifard 

4. Peter Lentini 

5. Prihandoko 

6. Muhamad Syauqillah 
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سایکلت و  های ناش  از اقدام مجرمانه سارقت موتاور  پولهای نقدی و هواداران و اهدا شمک

هاا باه وسایلۀ دساتراه ااودپرداز      فروش آن شه ای  مباشغ از طریق انتقال از بانک و یا شاارت 

ها درآمد حاصله از شگات شاشاائو در زمارۀ    ز ای  شمکگرفت. در بخا دیرری اصورت م 

 مدت قابلیت استمرار را نداشت.   صورت بلندگرفت  اشبته ای  شیوه بهها قرار م ای  پگتیبان 

پیگریری وضع  از تروریسام  »( در پژوهگ  با عنوان 1011)3، مانداال1، گرون واشد1فرشیک

 و 0هارم  وقاوع  وضاع  از  پیگاریری  در حوزۀادبیات منتگر شده  مندصورت نظامبه« و هرم

در ای  مطاشعه همچنی  بر تعدادی . نمایدم  بررس   1011 و 1001 های سال بی  را تروریسم

های فکری نویساندگان، ملسساات انتگاارات  آثاار مربوطاه،      زمینهاز متغیرهای مرتبط با پیا

تروریسات  نیاش تمرشاش     هاای های مورد استفاده در شارهای پژوهگ ، شگاورها و گاروه  روش

 ناشانااته در ایا  حاوزه    مساائل  گردیده است. نتیجۀ ای  پژوها حاش  است شه تعدادی از

 باه  نیااز  بایست مورد توهه بیگاتری قارار گیرناد. موضاوعات  نظیار     م  گردیده شه شناسای 

راهبردهاای   و اااص  تروریسات   هاای هنابا  بر تردقیق تمرشش بیگتر، متغیره چند های طر 

عناوان  اقدامات شارورانه و ساایر ارشاان  شاه باه      اصال  احتماالً ها ورد استفاده در قبال آنمو

 ها قرار گرفته است.فرصت در ااتیار تروریست

ورود باه سایاه چاشاۀ طاشباان، تروریسام و      »( در پژوهگ  با عنوان 1010) 1و شام  1فلیپ

 و مجرماناه  هاای  گاروه  بای   یریپاذ اشراو  و دارند شه همکااری یافته اظهار م «هرایم سازمان

 اطا   ساازی  مفهوم. است گردیده بی  ای  دو پیوند ایجاد باع  اایر های سال در تروریست 

 شکسات  حاشات  یاک  در ای  دو مفهاوم  شامل گرای  هم شه دهد م  نگان ترور-هنایت طیف

 .  چاشه شود سیاه یک ایجاد به منجر تواند م  اورده

 

                                        
1. Joshua D. Freilich 

2. Jeff Gruenewald 

3. Marissa Mandala 

4. Situational Crime Prevention 

5. Matthew D. Phillips 

6. Emily A. Kamen 
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 مبانی نظری

گرای  و امنیت متکثر مورد بررسا   امنیت  از نقطه نظر منطقه –ی دفاع  هامقوشۀ همررای 

 قادرت  از شاه  موسع  تعریف با ای منطقه امنیت  مجموعۀ نظریۀ قرار گرفته است و چارچوب

 شااف   منطقاه  در منازعاه  اشروهای برآورد برای تنهای  به قدرت توزیع دیرر گیرد، م  صورت

 هغرافیاا  و فرهنا   تااریخ،  ماذهب،  نظیار  ااصا   ساتر ب در مختلاف  متغیرهای بلکه نیست 

 در روایا   از  (111: 1391 ااان ،  عبداشاه )دهناد   ما   قارار  تأثیرتحت را دشمن  و دوست  اشروهای

 از برآماده  تکفیاری  فکاری  گرایگاات  ظهاور  باا  مذهب  ااتالفات شه آن بودیم شاهد سوریه

 آسایای  منطقۀ است  شرده تغییر شدستخو را منطقه دشمن  و دوست  اشروهای چرونه اشقاعده

 و سیاسا   اهتمااع ،  فرهنرا ،  مناساب  بساترهای  داشت  دشیل به نیش مرششی و قفقاز هنوب 

 تهدیاد  ایا   وهاود  روایا   از. دارند قرار هدی تهدید معرض در زمینه ای  در اقتصادی حت 

 نیاش  و)ای  هغرافیا  قرابات  باه دشیال   منطقاه  ایا   به ااورمیانه از آن تسری قابلیت و مگترک

 بساترهای  وهاود  و( افغانساتان  یعنا   گرایا ، افراط های شانون تری  اصل  از یک  به نشدیک 

 در بیگاتر  همررایا   نتیجتااً  و امنیتا   -های دفااع    همکاری گسترش برای را زمینه مناسب،

 روسایه  راستا همی  در است  آورده فراهم منطقه ای  شگورهای برای امنیت ، هبری چارچوب

 ایا   مادیریت  و گیاری  شاکل  در را اساسا   و اصال   نقگا   ای منطقه بشرگ بازیرر نوانعبه

 منطقاۀ  امنیتا   مجموعاۀ  در اگرچاه  نیاش  ایران اسالم  همهوری. باشد م  دارا امنیت  مجموعۀ

عنوان شگاوری شاه دارای مارز زمینا  و دریاای  مگاترک باا        گیرد به نم  قرار مرششی آسیای

 عناوان باه  را گری و نقاا ااود  شنا تواند م  باشد،هنوب  م  شگورهای ای  منطقه و قفقاز

هاای میادان    باان  اشبته با توهه باه دیاده   ای را ایفا نماید  منطقه قدرت یک نیش و1عایق دوشت

توان متصور دانست چی  نیش به دشیل براا  مگاترشات باا آسایای مرشاشی      صورت گرفته م 

عال حضور داشته باشد شه در ای  اصوص انجاام  گر و یک بازیرر فعنوان شناتمایل دارد به

توان از قرائ  ای  موضوع و ملید آن دانسات.  های مگترک با ج.ا.ایران و روسیه را م رزمایا

به هر حال باید توهه داشت شه تحوالت امنیت  موهاود در آسایای مرشاشی و قفقااز هناوب       

                                        
1. Insulator state 
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 -هاا را باا مگاکالت دفااع      تواند به سرعت به مناطق همجوار نیش تسری یاباد و دوشات  م 

ای مواهه نماید. در اصوص چی  و تمایل به بازیرری در ای  مناطق، موضاوع  امنیت  پیچیده

پاس از  شاه  توان به سابقۀ تاریخ  ای  شگاور در مسائلۀ سای  شیانا  ارهااع داد  چارا      را م 

رشاشی باه   ثبات  از آسایای م چیش از گسترش موج ب فروپاش  اتحاد شوروی، چی  بیا از هر

در . (001: 1،1991)اساتودن  نرران باود  «اویغورها»طلب  و دام  زدن به هدای « شیان  سی »استان 

هام گاره   هگرایا  ماذهب  و تروریسام با    طلب ، افاراط هدای  ۀشیان ، سه مسئل موضوع سی 

هاای  در سال« هوی»شیان ، به شورش  -طلب در سی تاریخ  هنبا هدای  ۀاند. سابقاورده

تاوان در  هاای آن را ما   همچنای  ریگاه    گاردد برم « بی  یعقوب»به رهبری  1113- 1133

مااه دوام   1یافت شه حدود  1933در نوامبر « اسالم  ترشستان شرق  -همهوری ترک»تگکیل 

در ای  راستا حضور افرادی تحت عناوی  مبارزان اساالم  رادیکاال     (10: 1،1003)دیتمر پیدا شرد

هاای  شاه   عنوان یک پدیدۀ ایجااد شاد و گاروه   ششی و قفقاز هنوب  بهاز شگورهای آسیای مر

اناد ناه   توسط ای  افراد نظیر )نهضت اسالم  ازبکستان و اتحادیۀ ههاد اسالم ( شکل گرفتاه 

تنها به ای  شگورها وابساته باوده  بلکاه از اتبااع ساایر شگاورهای  نظیار روسایه، پاشساتان،          

اند و در حال حاضار در ایا  شگاورها    شیه نیش شکل گرفتهانرلستان، فرانسه، آشمان، چی  و تر

 .(1: 3،1013)الن باشند فعال م 

ای اسات. در ایا    های اصل  مکتب شپنهاگ نظریۀ مجموعۀ امنیت  منطقهیک  از مگارشت

ای از شحااظ   هاای منطقاه   تاوان حاول مجموعاه    شود شه مسائل امنیتا  را ما   نظریه فرض م 

هاا در محایط    سازی برای توضای  پویاای   ندی شرد و از مفهوم امنیتب هغرافیای  متمایش گروه

امنیت  در داال و بی  مناطق استفاده نمود  با ای  حال تحوالت اایر هام در زمیناۀ مطاشعاات    

دارد تاا در نظریاۀ اصال     ای و ههاان ، ماا را بار آن ما     امنیت  و هم با توهه به امنیت منطقه

شناد و بسایاری از     نظریه قدرت توضیح  اود را حفا  ما   شه اینظر شنیم  در حاش تجدید

هاای آشاکار شاده در    مفروضات آن قابل اهرا هستند، نیاز واض  برای رسایدگ  باه شاسات    

                                        
1. Stobdan 

2. Dittmer 

3. Lang 
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انداز امنیت  وهود دارد. از همله مساائل مرباوط باه ماهیات     نظریه نسبت به تغییرات در چگم

اشملال عبارتناد از: تاوازن قاوا،      م بای  احتماش  ای  نظریه نسبت به تغییرات ساااتاری در نظاا  

ای، اشروهای در حال تحول دوسات  و دشامن     ای و بی  منطقه ترتیبات امنیت  در سط  منطقه

گوی  ماهیت متغیار تهدیادات امنیتا  و ادراک    شده آن در پاسخ داده   و همچنی  ناتوان  نگان

 .(10: 1019، 1)ژازبکتهدیدات 

 

 زدايي امنيت و بنيادگرايي

 اموراارهاۀ  وقات  وزیار  1داالس فاساتر  هاان  بارنخستی  را اسالم  گرای بنیاد طال اص

 بارد  شاار به 1911 در سوئش شانال بحران در بریتانیا و فرانسه های دوشت شکست در پ  آمریکا

 آن از. (1:1391 صایاد،  و رنجبار )باود   غربا   شگورهای میان در نرران  ای گونه پیدایا گویای شه

 آمریکاا  و اروپاا  در مفهاوم   اااتالف  وهاود  با سیاس  علوم فرهن  نراه از عبارت ای  پس

 گردد:صورت تعریف م بدی 

 اطاالق  شاریعت  و قارآن  تعااشیم  اهارای  طرفادار  هنابا  هر به شه است اصطالح  نراه

 اساالم   هاای  هریاان  و ساوم   ههاان  های پویا ویژه به مذهب ، پویا با مترادف و شود م 

 واشنگا   بنیاادگرای   ،3دشمیجان منظر از نیش از طرف   (111-111 :1310علیان، یخبیدات و ش)باشد  م 

 اساالم   هواماع  در همواره شه است اقتصادی و اهتماع  های بحران برابر در سیاس -مذهب 

 هدیاد  شاود  ما   مگااهده  اشناون  هام  شه مذهب  های واشنا و ها داشته  بنابرای  بحران وهود

 های ویژگ  نهایتاً .(10-11: 1330احمادی، )است  هدید هاآن در ستیشی غرب رویکرد فقط و نیستند

 ناوآوری،  و ابتکاار  باا  مخاشفات  اهتهااد،  و عقال  ضمن  یا صری  رد توان م  را بنیادگرای  شل 

 گرایا ،  تمامیات  سانت،  باه  رهاوع  و گرایا   سانت  شااری،  محافظه تحجر، گری، قگری همود،

 .(1: 1393آقای ، دمیری،)شرد  عنوان... و زور زا استفاده گرای ، شثرت نف  نرری، مطلق

                                        
1. Jarząbek 

2. John Foster Dulles 

3. Richard Dekmejian 
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های نیابت  علیه سوریه و عراق هماع شثیاری از ماردان و زناان از منطقاۀ      در االل هن 

ها به منطقه ااورمیانه سفر نمودناد  آسیای مرششی و مجاورت آن برای حضور در ای  درگیری

راد بارای یاافت  و اساتقرار هاایرری      تا چهار هشار نفر از ای  افا  1و تعدادی از ای  افراد بی  

اسالم  مناسب به شگورهای سکوالر اود بازگگتند  ای  افراد نه برای انجام اقدامات مبارزانه 

هاای ااود   گرای  اساالم  باه سارزمی    آمیش  بلکه در پ  یک زندگ  بر پایۀ افراطو اگونت

 .(1011، 1هااشملل  بررس  بحران)گروه بی مجدداً بازگگتند 

 هاای  گاروه  تاا  گگاته  باعا   متصاورند،  ااود  بارای  بنیادگرایاان  شاه  ای مآباناه  قایم  قان

 ادارۀ در تاری   حاق  ذی را ااود  امر ای  در و دانسته حاشم نظام هایرشی  را اود گرا اگونت

 تماام  شاه  داشات  اذعاان  بایاد  اشبتاه  شوند  دوشت با درگیری وارد رو ای  از و بدانند مملکت

 پیماناان ایااالت متحادۀ بنیاادگرا    باه زعام شگاورهای اروپاای  و هام      یاا  گرا اسالم هریانات

 چاراا  در بسایاری  عوامال  بعد به 30دهۀ  از گرای  اسالم تحوالت با. نیستند طلب اگونت

 در آمریکاا  هاای  سیاسات . بودناد  تأثیرگاذار  اگاونت  سامت  باه  اساالم   بنیادگرای هریان

 مادااالت  و منطقاه  سارشوبرر  هاای  یام رژ و رژیم صهیونیست  از حمایت ویژهبه ااورمیانه،

 هاای  اواسات  باه  منطقه سرشوبرر های رژیم توهه  ب  همچنی  و مشبور منطقۀ در آن نظام 

 هاای  گاروه  رو ایا   از  (111: 1311 آباادی،  فات   زاده عبااس )باشد  م  دست ای  از گرا اسالم های گروه

 تکفیار،  تفکار  باا  ااود  افاهاد  باه  دسترسا   برای بنیادگرای ، بر مبتن  تروریست  -تکفیری

 فروگااذار اقاادام  هاای  از مساایر ایاا  در و دانسااته مجاااز ابااشاری را تروریساام و اگااونت

 راهبارد  تغییر با و نبوده تبلیغات  مگ  یک دیرر بنیادگرای  شذا  (39: 1319 حشباوی، و امین )اند نبوده

 شاده و  ایجاد شرایط و گذارده تأثیر منطقه یک امنیت در در ابتدا مسلحانه نبرد سمت به اود

 عامال  دیرار . دهاد  قارار  ااود  اشگاعاع  تحات  را شگور یک مل  امنیت تواند م  مدت  از پس

 آسایای  هاای  دوشات  تماام  . اسات  سکوالریسام  و گرایا   بنیاد تقابل راستا ای  در توهه قابل

 از ماذهب  شاه  اسات  معنا  بادی   ایا   و باوده  ساکوالر  شان اساس  قانون به توهه با مرششی

 نررش  هرگونه اظهار از شگورها ای  رسم  مقامات نیش طرف  از. باشد م  هدا شامالً تسیاس

                                        
1. International Crisis Gourop 
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 هاای  سیاسات  شناار  در تأثیرگاذار  عامال    ایا  (1: 1،1001)وبار  اناد  شاده  مناع  اساالم  باه  نسبت

 شارده  عمال  بنیادگرایان اقدامات ههت شاتاشیشوری عنوانبه منطقه ای  های دوشت ستیشی اسالم

 شگاورهای  در شارق   و غربا   هاای  قادرت  دااشات  و شمونیسام  ساشه 30 ۀتجرب با توهه و

 شاه  افغانساتان  در مجاهدی  تجارب از گیری بهره اشبته و نیابت  های هن  اندازی راه و اسالم 

 هاا  گاروه  ای  توسط ضدامنیت  اقدامات بروز موهب داشته، قرار مرششی آسیای همسایر  در

 ماوارد  نیش و تاهیکستان داال  هن  همله از منطقه ای  مختلف های بحران شه است گردیده

 سابب  عامل همی  مدعاست  ای  بر شاهدی ازبکستان در اشتحریرحشب اصوص در داده رخ

 ایا   مناسابات  بار  شاه  اسات  گردیده منطقه ای  شگورهای میان روابط بر امنیت  رویکرد غلبۀ

 فاردی  باه  منحصار  هاای  ویژگا   و سابقه منطقه ای  نیش طرف  از. است گذارده تأثیر شگورها

باشاد،   داشاته  امنیتا   مقوشاۀ  در بنیاادگرای   به نسبت مضاعف  پذیری آسیب موهب شه داشته

ضمناً بحران بی  دو شگور ارمنستان و آذربایجان نیش در منطقاۀ قفقااز هناوب  در همساایر      

-ها  گاروه  به نوع  با همرا 1010آسیای مرششی و ج.ا.ایران در دوران هدید اود یعن  سال 

هاای  طاوری شاه سیاسات   های تکفیری به پگتیبان  ترشیه و آذربایجان همراه باوده اسات. باه   

اصمانۀ رژیم صهیونیست  و ایاالت متحده مبتن  بر سالطه و احاطاه بار شگاورهای همساایۀ      

اناد و باه   ج.ا.ایران در راستای انجام اقدامات ایذای  و نبردهای نیابت  علیاه شگاورمان برآماده   

های اود راهبرد اود را تهاهم  اعالم نموده و اقدامات آنان نیش ملید ایا   در رسانهصراحت 

رغام دیپلماسا    سیاست هجوم  در صحنۀ میدان  است  اشبته باید افشود شه ج.ا.ایران نیش عل 

-دساتانه و تالفا   های الزم اقادامات پایا  نظام  به درست  در برهه –فعال در حوزۀ دفاع  

نجام داده و اقتدار نظام اسالم  را حف  نموده است. در شرایط فعلا  از بعاد   هویانه اود را ا

مناقگه و درگیری نظام  اایر آذربایجان و ارمنستان، رژیام صهیونیسات  باا همکااری ترشیاه      

های افراطا  را هادایت نماوده تاا در حاوزۀ هغرافیاای        درصدد برآمده تا گروه  از تکفیری

ج.ا.ایران با آسیای مرششی و روسیه متمرشش نموده تا از طریق قفقاز هنوب  حد فاصل مرزهای 

امنیتا    –اقدامات ایذای  محیط ای  مجموعه را مختل نمایند، بر ای  اسااس سیاسات دفااع     

                                        
1. Weber 
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رغم مگکالت و موضاوعات  شگورهای پیرامون ای  منطقه در یک همررای  قرار گرفته و عل 

هاای دفااع  ااود را از    قدامات و سیاستمورد ااتالف در ای  شرایط ااص همسو نمودن ا

های نیابت  آتا   های مأموریت  قرار داده تا از ای  طریق بتوانند بر مگکالت و درگیریاوشویت

امنیت  قارار دهناد. حاال باه      –فائق آیند و قادر بوده محیط پیرامون  را تحت مدیریت دفاع  

هاای داالا    ای از مگکالت در حوزهمنظور تحلیل شرایط موهود در منطقه نیاز است به پاره

 شگورهای منطقه اشاره نمود:

 

 مرکزي و قفقاز جنوبي آسياي به بنيادگرايي رشد و تسري هاي زمينه

 شاه  داشاته  زدایا   امنیات  در گونااگون   شارشردهاای  گرایا  افاراط  شد بیان شه طورهمان

 در اماا  برذارد  تأثیر ملل اش بی  حت  و ای منطقه مل ، از اعم امنیت مختلف سطو  بر تواند م 

 شاه  داشاته  وهاود  متعاددی  بساترهای  و هاا  زمیناه  مرششی و قفقاز هناوب ،  آسیای اصوص

)اشبتاه قرابات    اساالم  ساشۀ دی 1300 حضور. نماید م  دوچندان را پذیری آسیب ای  توانمندی

 در ذشار  قابال  عامال  نخساتی   مرششی آسیای تکفیری و افراط  شه به آن نسبت داده شده( در

 قرابات  و نشدیکا   عامال  دومای   عناوان باه . (13: 1393 چ ، شانه زادۀ حسی )باشد  م  اصوص ای 

 ااساتراه  عناوان باه  افغانساتان )اگاونت   بار  مبتنا   اساالم   بنیادگرای  شانون به هغرافیای 

گرایا  شاه   افاراط  فعلا   هاای  شاانون  در ادامۀ آن و در حاال حاضار   سوریه و نخستی ، عراق

های صورت گرفته حکایت از استقرار و حضور شانون هدیدی بان ان  و دیدههای میدبررس 

 اساالم   همهاوری  اگرچاه  است  ذشر قابل( گرای  مبتن  بر تکفیر در آذربایجان دارداز افراط

 از گرایا  افاراط  تساری  راه تاحادی ساد   -فرهنرا   نیش و-هغرافیای  مانع یک عنوانبه ایران

 هاای  تالش و مرششی آسیای با افغانستان همسایر  اما است  یمرشش آسیای به عراق و سوریه

 هاا  رسانه در بسیاری های گشارش. است  بوده تأثیرگذار زمینه ای  ترشیه در و سعودی عربستان

 شاده  منتگار  ترشیه طریق از و عربستان توسط مرششی آسیای از داعا نیروهای انتقال بر مبن 

 نیروهاای  شاهر دوشانبه تاهیکساتان    در عربستان سفارت آن طبق شه گشارش  همچون است 

 شاه  سوم . عامل(3: 1010)استودنریالبود  شرده منتقل عراق و سوریه به سپس و ترشیه به را ههادی
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 شگاورهای  شهروندان پرشمار حضور نموده، فراهم مهم ای  در را زمینه تری  مهم درواقع

 افغانساتان  و عاراق  ه،ساوری  در تروریسات  -تکفیاری  هاای  گروه صف در مرششی آسیای

 ترسایم  شاه  داشات  اذعاان  نیش نکته ای  به باید ها ای  بر عالوه  (101: 1011و همکااران،  1)داینربود

 توهاه  هلاب  موهاب  شاود،  ما   نیاش  منطقاه  ایا   شامل شه داعا اراسان والیت ژئوپلتیک

-شات دو اساالم   گرایا  افراط رشد و تسری بسترساز عامل چهارمی . است شده گرایان افراط

 ساازی  ملات  -دوشات  های مگخصه راستا ای  در باشد  م  شگورها ای  در ضعیف سازی ملت

قلمااداد  سیاساا  و ثبااات اهتماااع  همبسااتر  ساارزمین ، اشااباع هااایموفااق مقوشااه 

 . (131: 1،1993)ایوباند شده

 

 مرکزي آسياي در اي منطقه امنيتي همگرايي

 ساوریه  دوشات  مخااشفی   شنار در ههادی های گروه حضور اعالم و داال  هن  شروع با

. ایام  باوده  شااهد  را اشملال  بی  نظام حت  منطقه و شگورهای میان های  نرران  ،1011 سال در

 تاری   مهام  از یک  عنوانبه)مرششی و قفقاز هنوب   آسیای در امنیت  نرران  ای  ظهور و بروز

 امنیتا   همررایا   قاشاب  در( ااورمیاناه  از پاس  بحران ای  مقابل در مناطق پذیرتری  آسیب و

توان به را م  گرای و افراط تروریسم با مقابله در شگورها امنیت  نمونۀ همررای . بود شگورها

و نیاش باا    1391صاورت ساه هانباه در ساال     های مگترک ج.ا.ایران با چی  و روسیه بهمانور

 نیاش  تار  ایجااب   عااد اب در هاا  ایا   بار  اشاره نمود. عالوه 1399هانبه در سال طور دوروسیه به

 باا  مقابلاه  منظاور  باه  مرشاشی  آسایای  شگاورهای  میاان  همررایا   ای  از های  هلوه گر نظاره

 .  ایم بوده اسالم  بنیادگرای 

 مگاترک  تهدیاد  از هاراس  بساتر  در امنیتا   -همررایا  دفااع     ایا   داشات  اذعان باید

 دیرار  در شگاورها  ای  انمی ااتالفات وهود رغم به اگونت، و تروریسم بر مبتن  بنیادگرای 

 بحاران  مارزی،  ااتالفاات  باه  توان م  زمینههمی  در است  گرفته صورت مختلف های حوزه

                                        
1. Dyner&Legieć&Rękawek 

2. Ayoob 
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 اشااره ... و سیاسا   و اقتصاادی  هاای  رقابات  هویت ، های تقابل قوم ، های اقلیت حضور آب،

 اسابات من در روسایه  نقا توان م  را ااتالفات ای  شنار در همررای  ای  عامل تری  مهم. شرد

 شرد. عنوان منطقه ای  امنیت  و سیاس 

 حاائش  منااطق  زمارۀ  در را ویژه قفقاز هنوب مرششی و منطقۀ قفقاز به آسیای همواره روسیه

 حفا   دنبالبه مسکو. است آورده عبارت  حیات الوت اود به حسابیا به اود ااص منافع

 تجااری  پیونادهای  از فعاال  ادۀاستف وسیلۀبه منطقه شگورهای بر اش تأثیرگذاری باالی سطو 

محل  )نظیار   های اتحادیهو همررای   سااتارهای طریق از نیش و شوروی دورۀ در یافتهتوسعه

 ۀهمع ، گروه شانرهای پن ، هامعاشمنافع، پیمان امنیت دستهشگورهای مستقل مگترک ۀهامع

فضاای اقتصاادی   گمرگا  اوراسایا،    ۀاقتصادی اوراسیا، سازمان همکااری شاانرهای، اتحادیا   

ای باا   های منطقه تری  سازماناقتصادی اوراسیا شه از همله مهم ۀاوراسیای  و در نهایت اتحادی

   .(11: 1،1011)گابدشی است  ( بودهدفاع  هستند -های سیاس ، اقتصادی و امنیت  شارویژه

 و سیاسا ، دفااع    مناسابات  مادیریت  بر عالوه زمینه ای  در روسیه مهم اقدامات از یک 

 ایا   نظاام   آماوزش  و تجهیاش  دشامن ،  و دوسات   اشروهاای  بسط و تعریف طریق از امنیت 

 آماوزش  و افغانساتان  با هنوب  مرزهای شنترل بر بیگتر گذشته های سال ط  شه بوده شگورها

 عاالوه  اسات   بوده متمرشش ضدتروریست  اقدامات منظور به اطالعات -دفاع ، نظام  تجهیش و

 همچاون  رقباای   حضور رغمبه را میانج  نقا روسیه شگورها ای  میان تااتالفا در ای  بر

 سابب  باه  داشات  توهاه  بایاد  ایا   بر عالوه است  نموده ایفا اروپا همکاری و امنیت سازمان

متحاده و   ایااالت  هاای  سیاسات  تالقا   محل منطقه ای  انرژی غن  منابع و ااص ژئوپلتییک

 ترشیه و سعودی، چی ، عربستان ج.ا.ایران، نظیر  شگورهای نفوذ محل نیش و سو یک از روسیه

 تاأثیر تحات  مرشاشی  آسایای  در گرایا  افاراط  توساعۀ  روایا   از باشاد   م  صهیونیست  رژیم

 اتحااد  فروپاشا   از پس ژئوپلتیک  االء شه داشته قرار بیرون  و درون  عوامل از ای مجموعه

 .(111: 1310 شوالی ،) است داده شکل منطقه ای  در را هدیدی بشرگ بازی شوروی

                                        
1. Gabdullin 
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 هر و یمرشش یسیاآ در مذهب  یکاشیسمراد شدر شه ستا ی ا قعیتوا دیرااار طااارف از 

 در انیرا مذهب  سیاست دبنیا با هم بلکه  نیست بمطلو انیرا ایبر تنها نه ن،هها یررد نقطۀ

 و رانج.ا.ایا  حضور. (101: 1391فیرح ،)د شو م  تلق  مل  منافع بر یتهدید هم و ستا رضتعا

 عاامل   نیاش  تروریسات  -تکفیری های گروه مقابل در سوریه بحران در یکدیرر شنار در روسیه

 در. باشاد  ما   مرششی و قفقاز هنوب  آسیای در دو ای  امنیت  -منافع دفاع   نشدیک  در دیرر

اسات   روسایه  و ج.ا.ایران مگترک منافع تری  مهم مناطق موصوف از در امنیت و ثبات حقیقت

بیان داشت، موارد ماذشور موهاب   دبیر شورای امنیت روسیه  «1نیکالی پاتروشف«شه ینحوبه

گردید شه در نهایات منجار باه     1ایران در پیمان شانرهایج.ا.موانع سیاس  برای عضویت رفع 

 عضویت قطع  ج.ا.ایران در ای  سازمان شد.

 اواهاان  قفقااز هناوب   مرششی و  آسیای شگورهای شنار در روسیه و ج.ا.ایران اینکه نهایتاً

 تاأمی   منظاور به ای منطقه امنیت  های مجموعه تگکیل قاشب در امنیت  -دفاع  همررای  ایجاد

 شگاورها  ایا   میاان  در. باشد م  تروریسم و گرای افراط با مقابله اصوصبه و امنیت و ثبات

 تعیای   را امنیتا   مجموعاۀ  یک حدود بتوان شه است درحدی امنیت  -دفاع  متقابل وابستر 

 شاامل   امنیتا   مجموعۀ را آن توان نم  شه است ضعیف حدی به ای منطقه های پویا اما شند 

 در تنهاا  امنیتا   -دفااع    همررایا   شد، اشاره ای  از پیا شه طورهمان روای  از شرد  تلق 

طاور اااص   اعضای شانرهای به .شود حاصل تواند م  ای منطقه امنیت  های مجموعه شبه قاشب

دنبال یاک ائاتالف   وسیه و شگورهای آسیای مرششی در صدد ای  نوع از همررای  بوده و بهر

هاای  های اقتصادی متقابل موضاوعات و چااشا  با ج.ا.ایران بودند شه بتواند در قاشب همکاری

 امنیت  را نیش طر  و با تمام توان مرتفع نمایند. -دفاع  

 

 1414ل اهميت قفقاز جنوبي و دليل آغاز درگيري سا

ای و حت  قادرت ههاان  باه دشیال داشات       رغم قدرت نظام  و اقتصادی منطقهروسیه به

گاذاری ساع    گاری فعاال و تاأثیر   منافع سیاس ، اقتصادی و... در منطقۀ قفقاز هنوب  با شنا

                                        
1. Nikolay Patrushev 

2. Shanghai Cooperation Organisation 
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عنوان یک موضوع غیر قابل حال  ویژه در مسئلۀ قره باغ بهنموده بود تا شرایط ااص منطقه به

رخ داد و دالیال   1010ر آذربایجان و ارمنستان باق  بماند، تا اینکه درگیری ساال  بی  دو شگو

شادن آذربایجاان باه واساطۀ     توان عدم تعادل بی  دو شگور موصاوف، ثروتمناد  مهم آن را م 

منادی از  انتقال نفت و گاز ای  شگور با پگتیبان  ایاالت متحده به بازارهای غرب  بادون بهاره  

ج.ا.ایران نام برد شه ای  امر یک  از دساتاوردهای ایااالت متحاده از دهاۀ     های سرزمین  حوزه

رود  در ای  مقطع ااص زمان  آذربایجان بودهاۀ  شمار م شنون در ای  منطقه بهمیالدی تا 90

هاای مادرن   نظام  و دفاع  اود را معادل شل بودهۀ شگور ارمنستان هشینه تاا باه توانمنادی   

   .(1،1010)اسوانتگرددها قلمداد م ای برای از سرگیری درگیرینهنظام  دست یابد و ای  نگا

 

 تحقيق شناسی روش

امنیت  در رویااروی  باا    -گذاری دفاع تحقیق حاضر از آن ههت شه قصد دارد سیاست

گرای  در منطقه در شرایط حال و مقطع زمان  سال گذشته و ساال هااری را بررسا     افراط

 -باشاد. روش تحقیاق در پاژوها حاضار توصایف      ردی ما  نماید، از نوع تحقیقات شاارب 

ای و انجاام مصااحبه باا ابرگاان     ها و اطالعات باه دو روش شتابخاناه  تحلیل  است و داده

ها برای ااذ نظرات ابرگاان و  آوری میدان  دادهآوری شده است. در بخا دوم همعهمع

نفار از مادیران و ابرگاان     11 هاا، تعاداد  ده  و تعیی  اوشویتارائۀ پیگنهادها و انجام وزن

ای شه به شحاظ علم  و اهرایا   اشملل و مطاشعات منطقهحوزۀ اطالعات و امنیت، روابط بی 

اناد  های  در ای  اصوص انجاام داده های مربوطه دارای مسئوشیت بوده و پژوهادر حوزه

انتخااب   1هامعۀ آماری را تگکیل داده شه با توهه به شرایط ااص باه شایوۀ گلوشاه برفا     

 گردیدند.

 

 

 

                                        
1. Svante 

2. Snowball sampling method 
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 هاي خبرگان و متخصصان جامعۀ آماري . ويژگي1جدول 
 ها ویژگی ردیف

 های امنیت و اطالعاتدارای تخصص و تجربه در حوزه 1

1 
های میدان  در حوزۀ اطالعات و امنیت  )مناطق مارزی و عملیاات ( در   سابقه حضور در بخا

 سطو  مختلف مدیریت 

 های مرتبط با موضوعات امنیت  و اطالعات در حوزه دارای مدارک دانگراه  3

 های مورد بح دارای آثار علم  در حوزه 0

 ایهای مقابلهدارای سطو  باالی ابرگ  در حوزه 1

شیفا  از روش پایاای  بای  دو شدگاذار اساتفاده شاد. در        مۀناپایای  پرسا ۀبرای محاسب

دارای اشاراف در   اساتادان از یکا  از   دو شدگاذار   مصاحبه با روش توافاق درون موضاوع   

عناوان   دارای تخصص آماری و آشنا به شدگذاری دراواست شد تا بهاصوص موضوع و نیش 

به همراه ای  همکار پژوها، تعداد  انشدگذار ثانویه در پژوها مگارشت شند. در ادامه محقق

اص پایاای   عناوان شاا   سه مصاحبه را شدگذاری شرد و درصد توافق درون موضوع  شاه باه  

 91پایای  حاصل از دو شدگذار با توهه باه محاسابات   نموده  را محاسبه  رود  شار م تحلیل به

 نامه بود.دست آمد شه بیانرر پایای  مناسب پرسادرصد به

گیری از تکنیک دشف  ااذ و پس از انجاام ایا  روناد    در ای  راستا نظرات ابرگان با بهره

ت و ارسال مجدد سلاالت )باا توهاه باه محادودیت زماان      صورت چندی  مرتبه ااذ نظرابه

هاای  سلاالت و فرایند ارسال و ااذ مجدد نظران هامعۀ آماری از طریق پیامک و ساایر روش 

ضاریب  گیاری از  (  در نهایت با بهاره های روز صورت گرفته استآوریارتباط  مبتن  بر ف 

همااهنر    ۀیاس  برای تعیی  دره. ضریب هماهنر  شندال مقگردید بررس هماهنر  شندال 

  یا ایا  مقیااس بارای تعیای  روا      پدیده اسات  n و موافقت بی  چندی  دسته رتبه مربوط به

دهاد افارادی شاه چناد     قابل استفاده است. ضریب هماهنر  شندال نگان ما   ابرگاندیدگاه 

را بارای   طاور اساسا  معیارهاای مگاابه     هاند، با ها مرتب شردهاساس اهمیت آن مقوشه را بر

نظار  اند و از ایا  نظار باا یکادیرر اتفااق     شار بردههها باهمیت هریک از مقوشه ۀقضاوت دربار

 .دارند

 صورت زیر است:فرمول محاسبۀ ضریب شندال به
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 ها وتحليل داده های تحقيق و تجزیهیافته

شاب یاک   شاده در قا در ای  بخا از ابرگان امر )نمونۀ آماری( با توهه به سلاالت ارائاه 

امنیت  شه از دید آناان دارای   -گذاری دفاع پرسگنامۀ اواسته شده تا عوامل ملثر در سیاست

گیری از تکنیاک  اهمیت بوده را احصا و ارائه نمایند و از آنجای  شه فرایند ااذ نظرات با بهره

دشف  صورت گرفته و ط  چندی  مرحله ای  امر بی  محقق و نمونۀ آماری رفات و برگگات   

ده  صاورت گرفتاه در   شته است  در نهایت موضوعات زیر بدست آمده شه بر اساس وزندا

یاک از  صاورت میادان  هار   هاا باه  آوری دادهگردد، ضمناً در هماع قاشب هدول زیر ارائه م 

بنادی و حاذف و   اعضای نمونۀ آماری نظرات اود را ارائه نموده و پاس از تحلیال و مقوشاه   

بنادی گردیاد   ای مگترک در نهایت در قاشب موضوعات زیر همعهادغام برا  موارد و مقوشه

 گردد:صورت مگروحه زیر ارائه م گیری از ضریب شندال بهبندی با بهرهمنظور اوشویتشه به
 ميزان اجماع نظر خبرگان با استفاده از ضريب هماهنگي کندال. 1جدول

 موضوعات
 ميزان وزن

(3-1) 

 ضریب
 کندال

 درجۀ
 آزادی

 سطح
 اریمعناد

10  3 ایهای امنیت  منطقهایجاد مجموعه

  10  3 صورت بازیرر ملثرگری پویا و فعال بهشنا
  10  1 عنوان تهدید مگترک در منطقهگری بهمقوشۀ افراط 

  10  3 عنوان دو قطب قدرت در منطقهحضور ایران و روسیه به
  10  1 گرای ن به شانرهای در راستای منطقهپیوست  ایرا

  10  1 تکفیری منطقه-تروریست  هایتعامل در از بی  بردن گروه
  10  1 گرای  در چارچوب امنیت متکثرمنطقه

  10  1 امنیت  –همررای  دفاع   ژئوپلیتیک منطقه و هبر هغرافیای  در راستای
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های احصااء شاده توساط    واژهداری شلیددهندۀ سط  معناضرایب بدست آمده نگان

توان به ای  نتیجه رسید شه موارد احصاء شده باشد و از ای  حی  م م  هامعۀ آماری 

دارای سطح  از مقبوشیت بوده شه توسط مدیران و ابرگان حوزۀ اطالعات ، انتظاام  و  

ندی  مرحله سلال و پاسخ به دست آمده است  بناابرای   اشملل پس از چای و بی منطقه

های ارائه شده با قدری هر  و تعدیل و موضوعات توان با دید شارشناس  شلید واژهم 

عنوان های دفاع  و امنیت  شه در شورای عاش  امنیت مل  بهشارشناس  در قاشب سیاست

 داری نمود.برها، بهرهگذاری در ای  زمینه تری  مرهع سیاستباال

 

 گيری و پيشنهاد نتيجه

ویاژه  امنیت  در منظقه به -با توهه به موضوعات طر  شده در حوزۀ همررای  دفاع 

منطقۀ حد فاصل مرزهاای ج.ا.ایاران و روسایه شاه در حاال حاضار ایا  منطقاه شاامل          

بایست در حوزۀ همررای  باشد شگورها م و قفقاز هنوب  م  1شگورهای آسیای مرششی

 ای را اود تغییر داده و ای  امار مبتنا  بار رفتاار    ای ورود نموده و معادالت منطقهمنطقه

اصوص شگورهای منطقه منطقه محقق اواهد شد و در ای  سط  در بازیرران ساز امنیت

ای و یاا  هاای امنیتا  منطقاه   گرایا  و تگاکیل مجموعاه   هاای منطقاه  باید در چاارچوب 

هاای مختلاف حرشات نمایناد و از     رک در زمیناه های مگات های مبتن  بر همکاری ائتالف

گیری از دشتری  مبارزه با تروریسم زدا پرهیش شنند. ج.ا.ایران با بهرههرگونه اقدامات امنیت

گرای  و تجارب ارزشمند اود در ساوریه و عاراق نگاان داد شاه در مباارزه باا       و افراط

ه و در اصاوص تگاکیل   گرای  در سط  منطقه، شگورها باید به یک اهماع رساید افراط

های ملثری را برداشته و اقادام نمایناد.   های امنیت  قدممجموعهها و یا حت  شبهمجموعه

گاردد شاه   حضور میدان  سوریه در شنار ج.ا.ایران در سوریه یک تجربۀ مثبت  قلمداد ما  

ود  تواند ای  امر را در منطقه مورد مطاشعه )آسیای مرششی و قفقاز هنوب ( اهرای  نما م 

هااای تعاماال و همکاااری بااا اشبتااه پیوساات  ج.ا.ایااران بااه سااازمان شااانرهای و سیاساات

                                        
1. Common-wealth Independent Ststes (CIS) 
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ویژه دوشات سایشدهم قارار    های شگورهای همسایه و منطقه شه در دستور شار اوشویت

های شگورمان را در حوزۀ مقابله و رویاروی  با گذاریدارد  بخا اعظم  از سیاست

رغم تهدیدات نموده است و نگان داده شه بهگرای  و همچنی  تروریسم محقق  افراط

ویاژه ج.ا.ایاران   با فواصل نشدیک در منطقۀ قفقاز هنوب  برای شگاورهای منطقاه باه   

های ای اتخاذ گردیده است و از هرگونه رویاپردازی رهبران دوشتاقدامات پیگریرانه

ای شامال  ها همسایه در حوزۀ مناطق آذری ج.ا.ایران، اشحاق و تغییر مرزهای همسایه

طاور قااطع هلاوگیری    های غربا  و عربا  باه   های دوشتغرب  شگور و... با حمایت

 اواهند نمود. 

گاذاری امنیتا    موضوعات زیر نیش در قاشب پاسخ به سوال ای  پژوها مبن  بار سیاسات  

مرشاشی و قفقااز هناوب  در مقطاع      آسایای  در گرای  اساالم  ج.ا.ایران در رویاروی  با افراط

 گردد:  ارائه م  باشد؟( چرونه م 1001-1000)سال  زمان  فعل 

ها در حوزۀ مساایل  منظور احصاء دغدغههای  بهیاب  و انجام فراینددر وهلۀ اول مسئله -1

 گرای    امنیت ، متعاقب افراط

صاورت مساتمر   ای و حضور ملثر شگورهای منطقه بههای امنیت  منطقهایجاد مجموعه -1

 های مگترک مرتبط در نگست

صورت بازیرر ملثر و در اداماۀ آن تنظایم صاورت هلساات     گری پویا و فعال بهشنا -3

 های سیاس ، امنیت  و... مگترک امنیت  و تبادل هیئت

عنوان تهدید مگترک برای شگورهای منطقاه )ماورد مطاشعاه( و    گری بهپذیرش افراط  -0

 گذاری در ای  حوزه مبتن  بر سط  و دامنۀ تهدیدات انجام سیاست

عنوان دو قطب قدرت در منطقه و تثبیت ایا  حضاور باا    ور ج.ا.ایران و روسیه بهحض -1

 ها و... .انجام رزمایا
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 پيشنهادها

 گردد:  در ای  راستا پیگنهاد م 

 ای در چارچوب امنیات متکثار و منطقاه   های امنیت  منطقهمنظور تگکیل مجموعهبه-

ای آسایای مرشاشی و قفقااز    گردد در حوزۀ اقتصاادی باا شگاوره   گرای  پیگنهاد م 

 تر ظاهر گردد.گری دوشت بیگتر و قویهنوب  شنا

 های ااص در ای  حوزه به فعاالن امتیازات زمینۀ حضور بخا اصوص  و معافیت

 باشد.های امنیت  تبادالت اقتصادی م شه زمینۀ همکاریویژه اعطا گردد  چرا
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