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  مقدمه

 
به دلیل داشتن منابع زیرزمینی و بازار مناسب  مییهبه نبین خباو یروشبی و      خاورمیانه      

امریکا و اروپبای ررببی بب د     مای  به ناچار میامنگ با برنامه، در صد سال اخیر خرید کاال

قدرتهای رربی به ویژ  انگلیس با برنامه ریزی دقیق با تزریق اختالیات درون و برون است. 

ی ار  از اتحاد یکپبارچگی ملتهبا و دولتهبا گلب  یری و مبانع رشبد و ت سب ه ایبن         م ،ملیتی

من ز در میان بیش از بیست  با وگ د ثروت یراوان اند به ط ری که که رما را یرامم نی د 

وگب د   -برای یروش کباال  –الیللی  بین دارای نهان تجاری م تبر که ر خاورمیانه که ری

دو خاورمیانه آرازی بر پایان تسلط ببی چب ن و چبرای امریکبا و     اما ظامراً بیداری مر ندارد

ببا بر بزاری   باشبد. روی کبار آمبدن اسبالو  رایبان       اروپای رربی بر این سرزمین رنی مبی 

 نهان از بستر دینی و مذمبی این حرکت دارد.  ،عربیانتخابات در چند که ر 

ات داخلی و عبدو وگب د مببانی     یری از اختالی ری امریکا و انگلیس با بهر بررب به رم    

قدرت در ساختار که ر لیبی بر مخازن نفتی شیرین و سبک این که ر مسلط شد اما کهته 

شدن سفیر و چند دیپلیات امریکا در لیبی نهان از ام اج ناشناخته ریر قاببل پبیش بینبی داد    

 ه ین ایبن کب  نکه شاید در لیبی ودیگر که رمای خاورمیانه دامن امریکا و اروپا را بگیرد 

و چین دو قدرت بزرگ سبرمایه  بذار در لیببی از تسبلط ربرب ببر ایبن        حساسیت روسیه 

 .برانگیخته شد آیریقائی ثروتیند که ر

که رمای عربستان و قطر که به میرا  ترکیه نقش بالف لی را در لیبی بازی کرد  ب دنبد      

ج س ریه از محب ر مقاومبت و   تا با خروکردن سناری  لیبی در س ریه نی دند  اد س ی در پی

 ید  باشند. مرمق رژیم صهی نیستی د م ای تاز  در کالبد بی ...،به دنبال آن حذف حزب ا

سازمان ملل و نیایند  آن ک یی عنان با خبروج ارتبش سب ریه از     ،تحت یهار امریکا، اروپا

تخلیبه  ق بسبیاری از منباط  در مای مختلف  یک مخالفان مسلح ازملیتشهرما و نقاط استراتژ

 . و بدین سیله س ریه در بحران عییقی ریت مستقر شدندشد  
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از پایبان   ،1931رگ  طی  اردوران در مالقات با بلندپایه سیاسی ایبران در آرباز سبال        

مای اگتیاعی  الیه مای حیایت اماحاکییت بهار اسد در ظرف دو مفته آیند  خبر داد  ب د 

 کهب رمای قبدرتهای   . از نظباو سب ریه و گانببداری   مختلف اعبم از عل یبان، مسبیحیان و..   

 به آرامی ورق گنگ را بر ند مخالفان س ریه پیش برد.  ، روسیه، چین و ایران

رسبد عبدو ت ییبق      ذشت ولی به نظر مبی  ساد یت ان به   رچه از تح الت س ریه نیی    

قاببل تب گهی ببرای    مای  میرامی پیاد  نظامی به ناو ترکیه، مزینه بارربی  –قدرتهای عربی 

 قدرتهای دیگر به گای خ امد  ذاشت. 

ح ز  مطال ات سیاست خارگی م سسه مطال ات تاریخ م اصبر ایبران ببا بر بزاری ایبن          

میایش امیدوار است  امی در گهت بهتر شناختن تح الت س ریه در راسبتای منبایع ملبی    

 ایران برداشته باشد. 

 دکتر حسین احمدی                                                                  

 دبیر همایش                                                                                        
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 در تحوالت اخیر سوریهالمسلمین  اخواننقش  

 
رویورانحسین 


 

سال و نیم پیش، گنببش   بر ند نظاو بهار اسد در س ریه از یکبا آراز م ج اعترانات     

الیسلیین این که ر که به علت سرک ب چند دمه به یک گنببش زیرزمینبی تببدیل     اخ ان

ب د، وارد صحنه مبارز  شد  و میه امکانات خ د را در ایبن را  ببه کبار ببرد. در ایبن      شد  

 ای دست زدند که به شرح زیر است: س ریه به تغییرات ریتاری تاز  اخ انیرآیند 

الیسلیین در اصل یک حرکت دع تی اسبت کبه م تقبد اسبت تحب الت       گنبش اخ ان -1

یرمنگی در گام ه مقدمه الزو و نروری برای حاکم کردن اسالو در مرگام ه است و این 

دازی و رسبیدن ببه قبدرت را رد    انب برمای مبارز  مسلحانه بر ند نظاو بامبدف   گنبش شی  

ت عنب ان خهب نت در مقاببل    نخسکند. اما با آراز تح الت اخیر در س ریه، این گنبش  می

خه نت، دست به سالح برد  و با تغییر رویکرد، گنگ برای سرنگ نی نظاو ب ثی حاکم در 

 دمهق به رمبری بهاراسد را آراز کرد  است. 

و  1391تبا   1311در سبالهای   ی نبدارد و اخب ان    ه تاز این ریتار در تاریخ اخ ان س ری    

 س ریه نظاو  میین ریتار را تکرار کرد  که با سرک بحیا   1391در سال  اوج آن درواق ه

خ اند اما  ریتار را اشتبا  می پس از این واق ه می ار  در ادبیات خ د این اخ ان ندروبرو شد

 کرار است. اکن ن میین مساله به   نه دیگری در حال ت

 98و مسبتقل اسبالمی اسبت کبه      صیلالیسلیین به ط ر کلی یک گریان ا گنبش اخ ان -1

سال سابقه ی الیت سیاسی و دینی دارد. سیاست اتخاذ و ائبتالف اخب ان شباخه سب ریه ایبن      

گنبش در ح ادث اخیر با که ر ترکیه قابل درک اسبت و در چبارچ ب داخلبی صب رت     

و ت س ه ترکیه نیز یک گریان اخب انی اسبت امبا تب یبت از      یرد چرا که حزب عدالت  می

که رمای قطر و عربستان س  دی که خ د به ررب وابسته مستند یک ریتار گدیدی است 

                                                 


 . کارشناس ارشد خاورمیانه. 
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برد و یکی از مهیترین ارکان م یتی  مای این گنبش را زیر س ال می که استقالل و میپییان

 دمد.  آن را در م رض بد  و بستان قرار می

مبای گهبادی    الیسلیین دارای نگا  دینی ریر تفکری است و قط اً با  رو  خ انگنبش ا -9

مبای   الیسبلیین ببا سبلفی    است. میکاری کن نی میان گنبش اخب ان تفاوت متکفیری بسیار 

ومابی و القاعد  که میگی تکفیری مستند، یک ریتار گدیدی است که سابقه نداشته است 

دمد. در مصبر   خ ان را در م رض بد  و بستان قرار میو این ریتار نیز یکی از اص ل مسلم ا

ت سط آنهبا  ریتار تکفیری و گهادی  کنار ذاشتنبه ررم   - مای حزب ن ر اخ ان با سلفی

 . نداشته است تاکن ن میکاری نزدیکی -

الیسلیین می ار  به عن ان یک گریان م تدل و میانه رو م ریی شبد  و در   گنبش اخ ان -8

مای اگتیاعی ماننبد مسبیحیان، عل یبان، شبی یان، اسبیاعیلیان،       ا دیگر اقلیتس ریه می ار  ب

 با  سیاسبتهای سبتیز رانه و حبذیی      دارای روابط حسنه ب د  و میچ کرد ما و اقلیت درزی

نسبت به دیگران در پیش نگریته ب دنبد. ببا آرباز تحب الت اخیبر سب ریه گریبان اخب ان و         

مبا و   رد  سیاسی پیدا کرد  که در حیلبه ببه اقلیبت   مای تکفیری نه تنها میکاری  ست سلفی

کهتار ت دادی از آنها و انهداو برخی کلیساما، میکاری نزدیکی داشتند. و این ریتار  رو  

 اخ ان را از یک  رو  کالن نگر ملی به یک  رو  خردنگر مذمبی تنزل داد  است.

یه و تباکتیکی برخب رد   اخب ان سب ر  شناور سازی بسیاری از اص ل اخ ان در سیاستهای  -5

ای کبه   کردن در ح ادث اخیر، پایگا  اگتیاعی اخ ان در س ریه را تض یف کرد ببه   نبه  

% در میان گام ه 11اکثر کارشناسان م تقدند در حال حانر این گریان حداکثر از پایگامی 

 مبای قب می و مبذمبی و    مبا در کهبتار اقلیبت     یس ریه برخ ردار است. دیاع از ریتار تکفیر

حله یا بخش، این راین م درپذیرش امیر شدن یالن گهاد ر چچنی و یا عراقی و یا س  دی 

رسد که تح الت س ریه امتحان سختی برای اخ ان  ریزش وسیع را پدید آورد و به نظر می

مبا و مبدایع اصبلی از     دولبت را حبامی اصبلی اقلیبت     ،قاعبد   ب د  است و این ریتارمای بی

 دخالت بیگانگان در آورد  است. استقالل ملی در مقابل 
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   ؛روسیه و بحران سوریه

 دگرگونی موازنه ی راهبردی در مرزهای جنوبی
 

 دکتر جهانگیر کرمی                            
بحران س ریه را باید با بحران اسپانیا در دمه س و سد  بیستم مقایسه کرد که گهان        

ر تقسیم شد و البته از گهاتی باید آن را حتی یراتر ررب پیرام ن آن به دو قط  در ی

دانست ، چ ن م ن ع بازی از منطقه دورتر ریته و در سطح گهانی به ن عی شکاف امنیتی 

و نظامی منجر شد  است. در این میان دولت روسیه نیز دارای منایع و دردره مای امنیتی 

و مقابله با اقدامات مثلث رربی، مهیی است و از این رو، ک شید  است تا سیاست مخالفت 

عربی و ترکیه را در پیش  یرد. اما چرا روسیه تا این انداز  نگران تح الت س ری است؟ 

 این م ن عی است که در این ن شته به دنبال برسی و تحلیل آن مستیم.  

س ریه برای روسیه منگامی روشن خ امد شد که تح الت و رخدادمای دو  امییت     

ر را از نظر بگذرانیم. بحث  سترش نات   یکی از این تح الت بنیادین در ح ز  سال اخی

 "طرح ریست"نف ذ روسیه است.  سترش نات  که در زمان مدودیف و اوباما در قال  

شد مایی که در نهست لیسب ن صادر میتقریبا به حالت ت لیق درآمد  ب د و در بیانیه

در بیانیه شیکا   به حالت عکس درآمد و به ص رت تقریبا بحث  سترش نات  مطرح نب د، 

ای و گدی بر  سترش آن تاکید شد. در میین راستا ابتکار استانب ل و تحکیم نف ذ مدیترانه

حتی بحث عض یت ینالند در نات  مطرح شد. در این میان به خص ص طرح عض یت 

ف امر عجیبی به نظر ینالند و واکنش رئیس ستاد کل نیرومای مسلح روسیه، ژنرال ماکارو

رسد، زیرا این که ر حتی در اوج گنگ سرد حانر به عض یت در نات  نهد ولی می

ش د و وزیر خارگه را مام ر بررسی گ ان  اکن ن بحث آن در پارلیان ینالند مطرح می

روند ی ق الذکر در  سترش نات  چکید  ای از تح الت پس از سال  کنند.الحاق به نات  می

س از نهست لیسب ن است. اتفاق دیگری که میزمان با  سترش ح ز  نف ذ نات  و پ 1111

                                                 


 دانهیار روابط بین الیلل دانهگا  تهران . 
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ص رت  ریت،  سترش سپر م شکی ب د. بسط و  سترش سپر م شکی نه تنها ون یت 

را کنار  ذاشته که حتی به رومانی، مغ لستان و  فتگ  با  1111تا  1113ت لیق سالهای 

 رد شد  است.ش رای میکاری خلیج یارس برای استقرار آن وا

روسیه در رویارویی با این تح الت، این روند را به منزله محاصر  بیش از پیش خ د از     

گان  ررب یرض کرد  و احساس خطر آن را گدی  ریته است. روسیه در میین راستا 

داند.  روسیه با علم به این تهدید و برای م ن ع س ریه را ادامه روند محاصر  خ د می

آن آرایش نظامی خ د  در یک سال  ذشته را نسبت به قبل از آن متفاوت کرد  و مقابله با 

به ح ز  گن بی، دریای سیا ، قفقاز شیالی و حتی قفقاز گن بی ت گهی بیش از پیش 

ت ان به تخلیه ایراد مبذول و به  سترش پایگامهای نظامی پرداخته است. به ط ر نی نه می

در پایگا  نظامی  ی مری و تق یت ت ان ارتش روسیه ریر نظامی و بخش منازل مسک نی 

ای دارد، بیش از آنکه آنچه برای روسیه در س ریه امییت ویژ  در ارمنستان اشار  کرد.

میلیارد دالری روسیه( و یا حتی نظامی )علیررم امییت 1اقتصادی )علیررم منایع اقتصادی 

ای در مرزمای گن بی روسیه نه منطقهرسد بحث تغییر م ازپایگا  طرط س( باشد به نظر می

است، به خص ص اینکه ترکیه با عض یت در نات  و اتحاد با ررب در حال پیدا کردن 

 91روسیه در حال تجربه میان ون یتی است که در دمه   ای در منطقه است.م ق یت ویژ 

با سندروو  میالدی 91با آن م اگه ب د  است. میکاری ررب و اسالو  رایان در دمه  31و 

با سندروو چچن میرا  ب د و اکن ن پس از یک دمه ت طیلی بر اثر  31ایغانستان و در دمه 

ح ادث یازد  سپتامبر بار دیگر در حال تکرار میان تجربه است. پی ند ررب و اسالو

 رایان با پادرمیانی ترکیه در بحث طالبان در ایغانستان مم قابل مهامد  است و ترکیه 

کند تا میان طالبان و آمریکا دیال گ و ارتباطی برای دستیابی به یک ت ایق تالش می

این در حالی است که ررب و به ویژ  آمریکا با اسالو  رایان در حال  برقرار نیاید.

ت ایقاتی برای کنار  ذاشتن ریتارمای رادیکال مستند. به میین خاطر می بینیم در اوج 

ش د ولی الدن، رمبر القاعد ، کهته می( در منطقه، بنتح الت بیداری اسالمی)بهار عربی

 رایان، به این دلیل که میه در بی نتیجه ب دن مسیر واکنش چندانی از س ی اسالو
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 یرد. این گریان اکن ن به این نتیجه اند، ص رت نییرادیکالیسم به اگیاع دست یایته

به این ترتی   کیتر است. رسید  که مسیر گدید گ ابگ تر و حساسیت ررب نسبت به آن

کرد. بیند که تا پیش از این مهامد  نییروسیه اکن ن ون یتی را در ح ز  نف ذ خ د می

ش ند ولی به لحاظ نرو ایزاری تغییراتی در آنها ما ع ض نییون یتی که در آن حک مت

کند و از طرف دیگر نهستط ری که از یک طرف نات  دولت ع ض میه دمد. برخ می

الیلل و کند. م ن عی که در حق ق بینما بر زار میای برای تغییر حاکییتی منطقهما

روسیه تح الت گدید را نرو ایزاری و  برمبنای منطق وستفالیایی تاکن ن سابقه نداشته است.

بیند و  نگران تاثیر پذیری قفقاز ای به نفع ترکیه میمم خ ردن م ازنه منطقهه در ر استای ب

الی و مسلیانان روسیه از آن است. درعین حال نگران است که این تح الت در گن بی، شی

 آیند  در اب اد مختلف برای روسیه مهکالتی را ایجاد نیاید.

تر نسبت به  ذشته به مر حال، روسیه در ح ز  گن بی و اورآسیای مرکزی با یک ون یت بسیار پیچید      

رزمای خاورمیانه و آسیای مرکزی در حال یرو ریختن است و ا ر رسد امروز مروبرو شد  است. به نظر می

مای  ذشته را از تح الت در خاورمیانه تکییل ش د آنگا  مرزمای گن بی در منطقه آسیای مرکزی یاصله

مای منطقه ایجاد کرد  ب د. وسیله ارتباط با دولته ب  مایی که روسیه پیش از ایندست خ امد داد. یاصله

از این و در مدت د ، دوازد  سال اخیر مرزمای ژئ پلتیک را به رسییت شناخته ب د و با دولتروسیه پیش 

مای منطقه و حتی با امارت و عربستان وارد دیال گ شد  ب د. پیچید ی ون یت برای روسیه به حدی است 

انجاو شد، احتیاال  که سفر پ تین به اسرائیل، علیررم وگ د دالیل مختلف که بیهتر با اصرار طرف اسراییلی

ت اند چهیی مم در راستای میین ون یت حادث شد  ص رت  ریت. روسیه ب د از ناامیدی از س ریه می

رسد روسیه روی نقش اسراییل ای اسراییل برای آیند  داشته باشد. به نظر میمای منطقهبه اسراییل و حساسیت

باز کرد  باشد. در این ن شته نخست به بررسی  یسابو قبرس برای م ازنه منطقه ای  در ارتباط با ترکیه ح

سیاست خاورمیانه ای روسیه می پردازیم. سپس امییت س ریه را برای روسیه تحلیل نی د  و سرانجاو، 

 سیاست ما و اقدامات مسک  را ارائه و در پایان، محدودیت مای آن را بیان می کنیم. 
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 نگاه ترکیه در گذرگاه تحوالت منطقه ای

 
تر حسن السجردیدک


 

سال اخیبر در کهب رمای عرببی     ویژ  تغییرات یکه تح الت سیاسی گاری در منطقه ب     

ای    نبه ه در خاورمیانه و شیال آیریقا سب   ردید تا مبدار حرکبت کهب رمای منطقبه بب     

دیگر رقم بخ رد تا کیتر کسبی دورنیبای آن را از قببل بت انبد پبیش بینبی کنبد گبرا کبه          

بی در عیق که رمای منطقه م ادالت و شرایطی یرامم کرد که باعث شد تح الت بهار عر

تا بازیگران مختلف این ح ز  و حتی بازیگران ببین الیللبی دسبت ببه اقبداماتی بزننبد کبه        

 ت ج  برخی صاح  نظران را بر انگیزاند.

نهبی   دراین میان ریتار و عیلکرد دولتیردان آنکارا به نگبا  تحلیلگبران دارای یبراز و         

قابل مالحظه ای ب د  چراکه مجی عه اقدامات و ت اماالت دولت ترکیه با ت گه به عیلکرد 

دیپیاتیک آن در سالهای اخیر درعرصه منطقبه نهبان از تغییبرات مهیبی در پهنبه عیلیبات       

 سیاسی این که ر بروز داد  است . 

میسایگان ، نگبا    شاید مجی عه سیاستهای دولت ترکیه در به صفر رساندن مهکالت با    

به شرق و ایزایش ت امالت با ح ز  پیرامب نی سبه محب ر اساسبی عیلکبرد حبزب عبدالت         

مبای بلنبد نظرانبه میاننبد احیببای      ت سب ه در سبالهای اخیبر باشبد ولبی تزریبق برخببی نگبا        

امپراط ری عثیانی یا تفکر نئ  عثیانیزیم، پرش به س ی قدرت اول منطقه شدن و تیرکز بر 

یاسی اقتصادی و حتی امنیتی یرامنطقه ای در نگا  آنکارا سب  شبد تبا دردور    پی ندمای س

گدید حاکییت حزب ن  رای عبدالت وت سب ه تغییراتبی رخ دمبد کبه نهبان از پی نبدما،        

 نگامها و اقدامات ن ین این که ر دارد.

ه در چنین یضایی دو دید ا  دربار  نح   ریتار دولت ترکیه در خص ص تح الت منطق     

قابل اثبات است. برخی به روند طبی بی ریتبار سیاسبی دولتیبردان حبزب عبدالت وت سب ه        

م تقدند و برخی دیگر براین باورند که نح   عیلکرد ترکیه در تح الت سیاسی اخیر چهم 

                                                 
  استاد دانشگاه . 



 11 

انداز ن ینی از نگا ، رویکرد و حتی اقدامات مختلف را بگ نه ای ت گیه می کند که نهبان  

 این میان دارد. از چرخش مای اساسی در

در ارزیابی و اول یت  ذاری این دو نگا  بر اساس متغیرمای م گ د می ت ان  فت که      

دالیبل   نبا  ن دارای وگامبت بیهبتری ببرای قبب ل گهبت ت گیبه چرایبی          ه نگا  اول بب 

اقدامات دولت ترکیه می باشد و با نگامی دقیبق ببه تیبامی اظهبارات، م انبع و عیلکبرد       

تقر در آنکارا می ت ان  فت که آنان درمجی ع نح   اگرای دیپلیاسی خ د دولتیردان مس

ند که از قبل نیز بر این باور ب دند که مبدار حرکبت آنبان    درا برسبک و سیاقی طراحی کر

بر ریته از مجی ع عناصری است که این نح   ت امل را ت گیه می کند و لذا برای آنها این 

ته است ولی برای آنانکه از بیبرون و ببا ت گبه ببه برخبی      اقداو میچ تاز ی و ن آوری نداش

 بذاری مبی کننبد     اقدامات تاکتیکی و م انع روبنایی سیاسبت خبارگی ترکیبه را ارزش   

 ت امالت ترکیه از گنس و ن ع دیگری تلقی می ش د که شاید در باور برخی نیز نگنجد.

مبه حاکییبت نهبان از    نی دار ریتاری دولتیردان حزب عدالت وت س ه در حدود یک د    

ای بال   یبی برخی مالحظات اساسی در نگا  آنان به حضب ر در صبحنه ببین الیلبل دارد چرا    

اسالمگرایان حکایت ازنقهه ای دارد که آنها می خ امند با ارائه یبک مبدل گدیبد نبین     

برخ رداری از گایگا  مناس  منطقه ای بت انند برخبی مسبائل پبر سبابقه خب د را نیبز حبل        

 نیایند.

م ضالت اقتصادی بزر ی میچ ن ون یت ت رو، رک د، بدمی خارگی، بیکاری ، نرخ       

پایین سرمایه  ذاری و مسائل مهیبی میچب ن تغییبرات سیاسبی در سبایه ک دتامبا، نقبش        

پررنگ نظامیان در عرصه تقسیم قدرت، کاسبتی در حب ز  آزادیهبای یبردی و اگتیباعی،      

گیله مسائلی ب دند که دولت ترکیبه را در دمبه   مهغله مای مییهگی در م رد اقلیت ما از 

مای  ذشته آزار می داد  است و حاکیان گ ان حزب عبدالت وت سب ه در آرباز ی الیبت     

خ د با تکیه بر تجرببه تباریخی تبالش وایبری بخبرج دانبد تبا مهبکالت برگبای مانبد  از           

 دولتهای  ذشته را بگ نه ای مرتفع کنند.
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دولت گدید و مدرن که ت انسته با حل مهکالت خ د را   در عین حال ارائه الگ ی یک     

حسباب  ه گدیدی در منطقه بپییاید نیز از ع امبل مهبم تحرکبات سیاسبی دولبت ترکیبه بب       

آید و به میین گهت حزب عبدالت و ت سب ه ببر اسباس مهبی سیاسبی خب د مسبائل و          می

 که از منظر ناظران بیرونی قاببل گیبع و مضبم نبب د  اسبت .      م االدتی را در خ د گای داد

به بیان دیگر ریتار دولت ترکیه در پس تح الت سیاسی منطقه خاورمیانبه وشبیال آیریقبا     

نه ب د که درعین حال که به سرن شت مردو منطقه عالقه نهان می داد درمیان حبال     این

میان حال که ببه کیبک مبردو تب نس،      نیز ترویج مدل سک الر مصر را تبلیغ می نی د. در

لییی و دیگر که رما می ریت برای گ انان این که رما دور  آم زشبی ببرای آشبنایی ببا     

حک مت داری برپا می کرد درمیان حال که از مهکالت اقتصادی و امنیتبی مبردو سب ریه    

ز و به میبان انبداز  کبه ا   نی د  شک اییه داشت ازحق سرک ب دولت آل خلیفه حیایت می 

قیاو مردو مصر حیایت می کرد درخص ص نح   ت امل منصفانه با مبارک نیبز نظبر داشبته    

 است .

درچنین یضایی به نظر می رسد که با ت گه به صبغه ریتارمای خاص دولتیبردان آنکبارا       

در دیاع از مردو یلسطین، م ن ع اعزاو کهتی مرمر ، م اگهه با پرز در اگبالس داووس و  

بط بسیار  رو با بهار اسد در سایه به صفر رساندن مهکالت با میسایگان یا درخص ص روا

وعقد قرارادامای بسیار با دمهق و میچنین روابط با که رمای شرقی و ی ال کردن محب ر  

شرق در چارچ ب نگا  به شرق میگی نهان از برخی تغییرات در نگبا  و رویکبرد دولبت    

ی عییبق تبر ببه چهبارچ ب ی الیبت ترکیبه       ترکیه می داد ولی ببه نظبر مبی رسبد ببا نگبام      

 درم ق یت مای مختلف این تغییرات م نای دیگری مم داشته باشد.

برخی م ق یت مای ترکیه میانند عض یت در نات ، تالش برای پی ستن به اتحادیه اروپا،     

ایجاد یرصت مای م ثر اقتصبادی، نگبا  نزدیبک ببه قبدرت منطقبه ای شبدن، عیلگرایبی         

گ ان درعرصه بین الیللی، ت هد به م ازین پییان کپنهاگ، ایجاد گام به متکثبر   دولتیردان 

سیاسببی، اگتیبباعی بببا نگببا  بببه پایببداری در قببدرت، دوری از اندیهببه مببای نسببل قبلببی     

اسالمگرایان در ادار  که ر، بهر   یری از تاکتیک ایجاد یرصبت ببرای ارتقبای کهب ر و     
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و امنیتبی در داخبل و خبارج از     اعی،سیاسبی تیرکز اساسی بر حب ز  مبای اقتصبادی، اگتی   

که ر یضایی را یرامم اورد تا حاکیان یک دمه  ذشته ترکیه در منه ری حرکت نیاینبد  

 که گز این را  انتخاب دیگری را نیی ت انستند برای خ د بر زینند.

این انتخاب نا زیر، برآمد  از شبرایط گدیبد ایبن کهب ر براسباس دیبد امهای م یبار            

ترکیه است که در تالش مضاعف است تا این که ر را از چرخه کهب رمای منطقبه   گدید 

با بهر   یری از یرصت ت امالت اقتصادی به اوج برساند و ببا ببازیگری دریضبای  صبرف     

منایع اقتصادی درتیامی حاالت به منایع بیهتر بیندشد چراکه احید داوود اورل  ببه عنب ان   

ر است که درنهایت نگا  آنکارا باید با گبهه ربرب درمبم   طراح استراتژی ترکیه بر این باو

 آمیزد.

بر این اساس نین ت گه گدی به دید ا  م یبار گدیبد ترکیبه، بایبد قابلیبت مبای ایبن           

که ر را نیز م رد ت گه گدی قرارداد چرا که نگا  بنیادین آنکارا به سب ی اروپبا در کنبار    

 پلتیببک بببرای نقببش آیرینببی و اراد  م یببت چند انببه ایببن کهبب ر و تاکیببد بببر عنصببر ژئ 

دولتیردان ترک درعدو ورود به ترتیبات منطقه ای ومهیتر ازآن تاکید گدی بر ارتباطبات  

گی یت ترک در گهان و نقش کالن برای خ د در این زمینبه و در نهایبت اسبتقالل عیبل     

 داشتن ترکیه از گیله مهیترین نکات در نح   عیل سیاسی این که ر می باشد.

ترکیببه مزرعببه  "کببالو آخببر اینکببه اصببطالح م رویببی درگام ببه ترکیببه رواج یایتببه کببه    

و با این نگا  بسیاری از مردو ، احزاب،  رومهای سیاسی و اگتیاعی در حال  "آمریکاست

 ذران ام ر خ د مستند و دولتیردان نیز بدالیل   نا  ن با ابن ذمنیت آشنایی دارند و در 

 ز برخی که رمای اروپایی را نیز با اعیال خ د پاسخ دمند.تالشند که ریتار تحقیرامی
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 سیاست امریکا در برابر تحوالت سوریه
 

محمد فرهاد کلینیدکتر


 

با پدیبد امبدن گنببش بیبداری اسبالمی در منطقبه و سبر ردانی ژئب پلتیکی در سیاسبت             

ببردی امریکبا   نه در شرایط گدید تببدیل ببه نگرانبی رام   زنگرانی تغییر م ا ای امریکا منطقه

  ردید.

تغییر م ادله قدرت در ت نس ، مصر و یین میرا  ببا شبدت  بریتن مطالببات مردمبی در         

بحرین و پایداری م انع گریان مقاومت ررب را به واکنش گدید ببرای ت ریبف از یبک    

سیاست روبه گل  وا داشت و تالش گهت مدیریت تح الت واثر بخهی به روند ما گایگا  

ورود به م ادالت شیال ایریفا با میرامی اروپا و احسباس م ییبت ربرب در     دیگری یایت.

لیبی با برچید  شدن حک مت قذایی امریکا را به این اید  س ق داد تا سیاست پبر شبتابی را   

برای نظاو ساری امنیتبی در خاورمیانبه را میبرا  ببا گابجبایی ارایبش منیتبی ونظبامی را در         

 دست ر کار قرار دمد.

 اه امریکایی به تحوالت سوریهالف ( نگ
در این راستا تغییر حاکییت در س ریه با ت گبه ببه م بادالت سبنتی در منطقبه ار ی ریبت          

بیهتری برای ررب برخ ردار شد تا به ایبن وسبیله گایگبا  قبدرت مبای رقیب  در محبیط        

ای منطقه وی  ، تنزل پاسخ رامبردی که رمآنفع رژیم تل ه مدیترانه ، تغییر م ارنه محدود ب

در ص رت یک در یری رامبردی در منطقه ، مجب ر نی دن ایران به تغییر یار یری منطقبه  

مبم زدن  ه ای و ت لید یک شی  گدید در مبدیریت گنبگ مبای نبامنظم و نبا متقبارن و بب       

 پی ستگی گدید ژئ  پلیتکی میان س ریه ، ایران ، عراق و ترکیه را دنبال نیاید.

 ر سوریه :ب ( اهداف کالن امریکا د
 * تغییر حاکییت م گ د  بر س ریه 

 س ریه در ررب سبک به حاکییتی مدل تحییل گهت * تالش

                                                 


 . کارشناس ارشد مسائل استراتژیک  
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 * تغییر ت ازن داخلی س ریه با ت گه به ایجاد و گذب و مدیریت اپ زسی ن

 * تغییر م ادالت و گهت  یری سیاست خارگی س ریه

 * دیع سیاست مای روسیه و چین و ایران در خاورمیانه

 سیاست های کاربردی امریکا در سوریهج ( 
امریکا با روش گدیدی از ترکی   متغییر مای ایجادی و سنتی سیاست مای ریر را تا کن ن 

 دنبال کرد  است :

 * گریان سازی ارتش ملی س ریه با میرامی تر یه

 *ت امل پنهان و گدا از یرانسه با گنبش اخ ان الیسلیین س ریه

و بهر  برداری از  سل مای امنیتی در گام ه و ارتش و نهاد مای  * یهار امنیتی با تحریک 

 امنیتی س ریه

 لیان (آ* تالش گهت یک اگیاع سازی مرحله ای و کنترل شد  با اروپا )انگلیس، یرانسه،

* ت امل گدید با ترکیه با مدف تغییر گهت  یری انکارا در م بادالت منطقبه ای از طریبق    

 بحران س ریه

 وسیله عربستان در س ریهه بازت لید القاعد  ب* پیگیری گهت 

 * پیگیری بین الیللی کردن م ن ع س ریه از طریق ش رای امنیت

 دو گانبه بر علیه س ریه * اعیال تحریم مای یکجانبه و

 * اعیال تحریم بر علیه ایران با بهر   یری از م نع س ریه

در نتیجبه  یبری خص صبا در     * یاصله  یری محدود با یرانسه در س ریه پیرامب ن سبرعت  

 ح ز  م ارنین
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  هیسور تحوالت وی اسالمی داریب ،یستیونیصه میرژ 

 

هادی محمدی


 

 نبببببببببیتضی و ارتقاءی ا منطقه کیاستراتژ طیمح در رای ستی نیصه میرژ تیامن  ینر آنچه    

 حلقه در. نی د روبروی گد ش ک با انهیخاورمی که رما دری اسالمی داریب با بخهد،  یم

 کی بهی ابیدستی ستی نیصه میرژ ازین تنها  "عربهی واد" و "دی ید کیپ"ی ما یانیپ بای رام نیپ

ی اسالم مقاومت عنصر ر،یاخ دمه سه دری ول ب د گ الن پروند  و هیس ر قبال در را  نقهه و یرم ل

 در آنچه. شد ایزود  میرژ نیای رامبرد وی تیامن تیون  برآوردی ما م لفه به زین( اله حزب) لبنان

 یکری ما اتاقی مای سین  رامبردی تیام و رخداد نت نیکل و سدا حایظ دارید و ژن  مذاکرات

 کی به هیس ر با مذاکر ی چگ نگ ویی چرا بهیی    پاسخی برای ستی نیصه میرژ در کیاستراتژ

 و ستین ریپذ امکان هیسور حکومت با مذاکره و صلح". رسدی می قط ی بند گیع

ی مذاکرات طرح دری راهبردی ها خواسته به قدرت احساس طیشرا در هیسور

 ".دهدی نم تن لیاسرائ با
 دری نظام وی تیامنی دستگامها و ساز میتصی نخبگانی تیام مهترک حل را  و رامبرد    

 راهبرد" که  ریت قرار ریمس نیا بر دیگد قرنی ابتدا و ن د دمه انیپا از میرژ نیا

 جنگ و چالش شیافزا و فیتضع قیطر از هیسور دری مل قدرت شیفرسا

 ترور انیگر در ".است هیسور قبال در لیاسرائی برا تیاولو نیبهتر ،یداخل

ی برای ا د یچیپ برنامه ب د، مطرحی گد شکله بی ستی نیصه میرژی ردپا کهی ریحر قیری

 آمد در اگرا به هیرس  و اله حزب قبال در لیاسرائ کیاستراتژی ما دردره به دادن انیپا

 .دینرس مطل ب جینتا به روند نیای ول

ی ستی نیصه میرژی رامبرد طیمح دری اسالمی داریب وق ع با دیگد قرن بزرگ رخداد   

ی گن ب امنی ما حلقه. ایزود میرژ نیای تیامنی نگران بری ررب قدرت مر از قبل که شد ثبت

                                                 
 .  کارشناس ارشد خاورمیانه  
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 وی اسالمی داریب به لیاسرائی ابیارز و ا نگ که چرا. شد ایزود  قبلی ما دردره بهی ررب و

 :کرد دایپی تجل ریز نیعناو دری خیتار بست بن از خروجی برای الزامی رامبردما

 جانبه همهی ها چالش شیافزا و ها فرصت کاهش را،ی اسالمی داریب ل،یاسرائ"

 چالش کاهش و ها فرصتی بازساز راهبرد دنباله ب سرعت به و دانست خودی برا

ی ساز هیشب قال  در ررب، و کایآمر با قیدقی میامنگ کی در کار نیا ."کرد کتحر ها

. ش دیی اگرا که ر نیا قبال دری قبلی رامبردما تا  ریت شکل هیس ر دری اسالمی داریب تح الت

 در  ریته شکلی ما چالش و ما دردره و ما نهیمز که ب د آن د،یگد طیشرا در رامبرد نیا تیمز

 بر ریتأث با که نیا ژ یوه ب داد،ی م نهان گبران قابل هیس ر دری روزیپ با قا،ییرآ شیالی که رما

 ظبحف خ دی برا رای ا منطقه برتر و مطل ب م ادله دیببت ل باز امکان ،یا منطقه تممقاوی  ندمایپ

 .کردی م

ی  مایارسن و ابدی یم تیم  ک،یاستراتژی نگام در کامالً که هیس ر قبال در لیاسرائ اقدامات    

 اقدامات". است آمد  در اگرا به متفاوت هیال سه در حداقل شد ، منظ ر آنی برای   نا  ن

 کالن تیریمد وی روان اتیعمل و مانانیپ هم قیطر از و میمستق ریغ اقدامات م،یمستق

 ".دهندی م لیتشک را گانه سهی ها هیال ه،یسور در تحوالت
 ص رتی خارگی نظام مداخله کی قیطر از هیس ر دری زبراندا ا ر کیاستراتژ نگا  نیا در    

 ریری ول ب د، خ امد تر قب ل قابل اریبس میرژ نیای برای برانداز از پس حک مت انداز چهم رد،یپذ

  یترک قیطر ازی داخل گنگی ساز ی الی  یسنار خارج، از حیله وی نظام اقداو کی شدن میکن

 ررب و لیاسرائ کار دست ر در را خارج ازی سلف وی طایرای انهایگر یراخ ان و داخل انیناران

 در داریپای امن نا وی ثباتی ب کی که ستا نیای ستی نیصه میرژ نگا  ازی حداقل هیال. است قرارداد 

ی مای ابیارز در. کند نیتام زین را "هیس ر در شییرسای استراتژ"ی ما حداقل ت اندی م ه،یس ر

 خارج آن از اقتدار با هیس ر حک مت و د ینرس جهینت بهی گاری شهاتال کهی نگران نیا لیاسرائ کالن

  قبال دری تر یگدی کردمایرو بحران، از پس حک مت که منظر نیا از ش د،

 مقاومت مح ر به و  ریت خ امد شیپ در عرب ارتجاع و ررب و کایآمر ،ی ستی نیصه میرژ

 .است دیگد دردره کند،ی م  الی گ الن در رای مقاومتی کردمایرو و شد خ امد تر کینزد
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 راهبرد محور مقاومت در سوریه و ابتکارات سیاسی 
 

حسین امیرعبداللهیاندکتر


 

کم دو نتیجه بارز  بیداری اسالمی و تحقق انقالب ما در خاورمیانه و شیال ایریقا دست    

 برگای  ذاشته است : منطقه و بین الیللی  در سطح 

رژیببم  تضبب یف  از یلسببطین و محبب ر مقاومببت و دوو   حیایببت  تق یببت مبب ج   -اول  

 عن ان متحد ررب . ه ب صهی نیستی 

رژیبم صهی نیسبتی   -تح الت س ریه ن زدمیین ما  خ د را سپری می کند .مح ر امریکا    

را  انبداختن گنبگ   ه در قضیه س ریه ببا بب   در طراحی پیچید  و مبتنی بر مهندسی م ک س 

چند وگهی ای را پیگیری مبی کننبد کبه عبارتنبد اسبت :      تروریستی در این که ر امداف 

یروپاشی مح ر مقاومت علیه رژیم صهی نیستی ، گل  یری از تحقق مطالبات مردو مسلیان 

ویژ  ناامید کردن مردو انقالبی گهان عرب در احیای مقاومبت  ه در ح ز  بیداری اسالمی ب

وو حیایت از مح ر مقاومت ، تداوو ، ارسال این پیاو به ح ز  بیداری اسالمی که مزینه تدا

داد .  دکهتار و ناامنی برای منطقه خ امد ب د و نظاو سلطه اگاز  تکییل انقالب ما را نخ ام

علیبه   وی  و برخی سبران عبرب،  آمای یهرد  امریکا ، ررب ، تل  هئعلیررم تالش ما و ت ط

ار اسبد  باو مبای    این که ر در مبارز  با تروریسبم و تحقبق اصبالحات بهب     مردو  ،س ریه

  تداوو دارد .  م یقی را برداشته اند با این حال تالش ما برای شکستن س ریه 

مقاو م ظم رمبری در نهست سران گنبش عدو ت هد در تهران یرم دند کبه میبه از ایبن       

مندسه رلط بین الیللی خسته شد  اند... شرایط حساس گهان در حبال  بذار از یبک پبیچ     

یرم دنبد:عامل   است. م ظم له در دیدار نخست وزیبر سب ریه ببا ایهبان      تاریخی بسیار مهم

می دانیم گنببش   اصلی و پهت پرد  قضایای دردآور س ریه را امریکا و رژیم صهی نیستی 

عدو ت هد قط اً بیش از امریکا، نات  و برخی که رمای اروپایی، حق ورود سیاسی به مسائل 

                                                 
 .کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه . 
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س ریه کسانی مستند که زمینبه ارسبال سبیل   نبه      س ریه را دارد. مقصر اصلی در قضایای

 سالح به داخل س ریه و حیایت مالی از  رومهای بی مسئ لیت را ب گ د آورد  اند.

دادن سالح به  رومهای مخالف در مر که ری و حیایت مالی و تبلیغاتی از آنها زمینبه     

لفبان سیاسبتهای   اسبت . ا بر امبروز ببه مخا     وگ د آمدن شرایطی میچب ن سب ریه   ه ساز ب

دولتهای اروپایی نیز که اقداو به برپایی تظامرات می کنند، پب ل و سبالح داد  شب د، قط باً     

وگب د خ امبد دولبت سب ریه، در قضبایای      ه ون یت کن نی س ریه در این که رما نیبز بب  

کن نی م رد ظلم واقع شد  است، باید نین  ریتن مر  نه بهانه از مخالفان و بهانه گ یان 

مه اصالحات سیاسی، واق یت شرایط و پهبت پبرد  ت طئبه در سب ریه را ببرای ایکبار       و ادا

 عی می ملتهای عرب تهریح و ایهاء کند.

یرید زکریا با طرح این س ال که باید برای س ریه چه کبرد؟ مبی   یبد مداخلبه نظبامی         

ز اسبد  یی دردسرساز است، امریکا دائیبا روسبیه را ببه خباطر حیایبت ا      ررب به نظر  زینه

ما را قربانی کرد   مالمت کرد  و م تقد است روسیه به خاطر حیایت از متحدش گان انسان

و تجهیزات نظامی ارتش س ریه را یرامم کرد  است. بخهی از ایبن ادعبا درسبت اسبت و     

مبدیی علیبه روسبیه ببه را  انداختبه اسبت        بخهی از آن مم رلط. دولت اوباما حیبالت ببی  

حبل وانبح چنبدانی     االخر  کسی را به خاطر مخیصه س ریه کبه را  که ب احتیاال برای این

ژوئن، وزیر ام ر خارگه امریکا، میالری کلینت ن، آشکارا  11ندارد مالمت کرد  باشد. در 

مبای   تبنش »ک پترمبایی ببه سب ریه داد  اسبت کبه       دولت روسیه را متهم کرد به اینکه ملی

مبا یقبط سبه     دمند ولبی م لب و شبد روس    ت گهی ایزایش می داخلی س ریه را به شکل قابل

سال پیش به این که ر یروخته شبد  و یقبط    11اند که آن مم  ک پتر به س ریه یرستاد  ملی

  برای ت ییر به روسیه ارسال شد  است.

در  ، اندیهیند برگسته گهان عرب «محید حسنین میکل»در دیدار اخیر نگارند  مقاله با     

نیستند تجزیه س ریه به م نای بروز « بهار نات »و س ریه خ امان قامر  ، میکل می   ید مرد

شکاف رامبردی در منطقه است.اکثریت مبردو سب ریه خ امبان تکبرار سبناری ی لیببی در       

که ر خ د و بهاری که نات  برای آنها بیاورد نیسبتند .گنبگ علیبه سب ریه در حبال تببدیل       
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رائیل به کهیکش مذمبی و اسالمی اس -کردن کهیکش اصلی در منطقه از مناقهه اعراب 

 و این اشتبا  بزر ی است. باشد میاسالمی  -

رمان مای مبتنی ببر بیبداری   آس ال اصلی این است که رامکار سیاسی مناس  برای تحقق  

کبه برنبد  نبزاع     با عنایت بر این اسالمی در ح ز  مقاومت و تح الت س ریه کداو است؟ 

 امد ب د.س ریه برند  نظم آیند  گهانی خ 



 21 

 "قطر در بحران جاری سوریه نقش عربستان و "

 

سیدحسین نیکنام


 

صب رت مهبخا از نب ع    ه رابطه عربستان وقطردربحران گباری سب ریه را مبی تب ان بب         

سب  دی( در مباگرای    - یری عربستان با س ریه پبس از م نب ع سبین سین)سب ریه     م نع

طرو ترکیه را پس از پایان م ن ع سین داد ا  ویژ  ترور رییق حریری و میچنین مداخله ق

سین و شروع مداخله مستقیم این دوکه ردر خصب ص ابقبای سب دحریری نخسبت وزیبر      

و یهبار برحبزب ا     اسبد سابق لبنان در این پست و  ریتن م ایقت س ریه و شبخا بهبار   

 و رو  مای م ایق با آن در صحنه سیاسی لبنان در نظر  ریت. 

ع بهببارعربی و برایتببادن حک مببت مببای م ایببق آمریکببا درمنطقببه  درواقببع قبببل از شببرو    

مب رد   1111خاورمیانه ، اولین حک مت عربی که برایتادن آن درمبا  مبای نب امبرو دسبامبر    

مناقهه ب د حک مت س د حریری در بیروت می باشد، که باسق ط این حک مت در ژان یبه  

 رد ت ایبق قبرار  ریبت و    مب  اسبد رمببری بهبار   ه ، بحث براندازی حک مت س ریه ب1111

 ازس ی قطر وترکیه اعالو  ردید که بام ایقت عربستان نیز میرا  شد.

بهارعربی در ت نس و مصرونتایج حاصل از آن ودر یبری مبای لیببی و ییبن یرصبتی            

رابرای که رمای مخالف حزب ا  ومقاومت درمنطقبه یبرامم آورد تبا م نب ع انتقباو از      

خباطر عبدو میرامبی وی باسیاسبت مبای منطقبه ای آنبان یبرامم         شکستی کبه ب  و اسدبهار

ساخته ب د را با برنامه ریزی قبلی دنبال نیاینبد. بررسبی نقبش عربسبتان وقطبردر سب ریه از       

دید ا  مسائل لبنان وداد ا  ترور رییق حریری و م ن ع حزب ا  ومقاومت، بحث اصلی 

 این  فتار را تهکیل می دمد. 

                                                 
 .کارشناس ارشد خاورمیانه . 
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 اقدامات

 عات سیاست خارجی  حوزه مطال

 09تا  38از 
 زمان موضوع سخنرانی سخنران

 دکتر رضا شعبانی

 استاد دانشگاه  
 

 3838دیماه  نگاه نادرشاه افشار به قفقازیه

 دکتر علیرضا بیگدلی 

 سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان
 

فراز و نشیب روابط ایران و جمهوری آذربایجان 

 پس از فروپاشی

 38بهمن 

 قای محمدفرهاد کلینی آ

 سفیر سابق ایران در ارمنستان
 

 38اسفند  تالقی استراتژیها در بحران قراباغ

 دکتر محمدتقی امامی خوئی 

 استاد دانشگاه
 

 3831فروردین  ترکان جوان در قفقاز

 دکتر حسین احمدی 

 استاد دانشگاه
 

 3831اردیبهشت  تالشان در جمهوری آذربایجان

 نیادکتر رحیم رئیس 

 پژوهشگر و مورخ 
 

 3831خرداد  شروانشاهان، صفویه و عثمانی

 دکتر نصراهلل صالحی 

 استاد دانشگاه
 

-003برخورد صفویان و عثمانیان در قفقاز )

 ق  039

 3831مرداد 

 قفقاز و سیاست امپراتور عثمانی محقق و پژوهشگرآقای علی پور صفر 

 

 3831شهریور 

 آقای مهرزاد طباطبایی 

 اس ارشد مطالعات استراتژیککارشن
 

 بررسی تطبیق تغییر حاکمیت در قفقاز 

(5992-5999) 

 3831مهرماه 

 آقای مرتضی رحمانی موحد

 رئیس اداره دوم مشترک المنافع وزارت خارجه

 3831بهمن  جایگاه ترکمنستان در منطقه و روابط  با ایران

 آقای مجتبی دمیرچی 
 ارجهرئیس دبیرخانه دریای خزر وزارت خ

 

 3831اسفند  دریای خزر و رژیم حقوقی آن
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*********** 

 
 "مناقشه قراباغ"همایش ملی 

 "بررسی کتب تاریخی جمهوری آذربایجان )با تکیه بر کتب درسی "همایش ملی

 "بررسی تحوالت جهان اسالم" همایش ملی

 "مسئله فلسطین و جهان اسالم"نشست تخصصی 

ت اسالمی در خاورمیانه )نگااهی باه حماساه    نوزایی مقاوم"المللیبین همایش

 بررسی تحوالت افغانستان )در یکصد سال اخیر(  "المللیحزب اهلل( همایش بین

 "بررسی جایگاه تالش شمالی در قفقاز" همایش ملی

 "تأثیرات منطقه ای و بین المللی انقالب اسالمی ایران"المللی همایش بین

 "فرهنگی در ایران  بررسی مسئله انسان شناسی"همایش ملی 

 "عراق امروز؛ چالشها و چشم اندازها"المللی همایش بین

 "ش(3859-3850بررسی حوادث سیاسی آذربایجان )"همایش ملی 

 "جواد خان گنجه ای مرزدار ایرانی  قفقاز"همایش ملی 

 "بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین"همایش ملی 

 "، اهداف و پیامدهاهاجنگ اوستیای جنوبی؛ زمینه"همایش ملی 

 "جنگ غزه؛ علل، چگونگی و نتایج"المللی همایش بین

 "بازشناسی تاریخ شهرهای ایران )خوی("همایش ملی 

 "نقد و بررسی منابع مطالعات اران و آذربایجان"المللی همایش بین

 ""بررسیهای جنبشهای مردمی اخیر خاورمیانه"المللی همایش بین

 "ای گرجستان  ای و فرامنطقه جایگاه منطقه "همایش ملی
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 3832اردیبهشت
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